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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 11.04.2017, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna jr. Oana Iftode-{ef 
serviciu juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior, doamna Mihaela Marian de la SC ECO TG 
SRL, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ 
conform Dispozi]iei nr. 422 din data de 11.04.2017. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri Dron Vasile, Iliescu Constantin [i 
doamnele consilier Acsintoae Ana, Amarinei Ramona Iuliana [i Vr`nceanu Maria. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 07.04.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
Ia cuv^ntul domnul Viceprimar care d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al S.C. 
C.I.U. SRL pentru anul 2017, estim\rile pentru urm\torii doi ani.  
     Ini]iator: Membrii A.G.A. -S.C. C.I.U. S.R.L. 
     Prezint\: Director [i Economist S.C. C.I.U. S.R.L. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al 
societ\]ii comerciale ECO TG SRL pentru anul 2017, p^n\ la data de 31.07.2017. 
     Ini]iator: Membrii A.G.A-E.C.O SRL 
     Prezint\: Director [i Economist S.C. ECO TG. S.R.L 
Doamna Mihaela Marian,cu referire la bugetul SC ECO TG SRL: Este bugetul aprobat 
de AGA.Dac\ vor fi observa]ii, acestea vor fi luate `n calcul la rectificarea de buget.Noi 
nu putem modifica bugetul `nainte de a face o AGA.Acesta este un buget ini]ial care a 
fost aprobat de AGA. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: De ce nu a]i spus asta vineri ? 
   Doamna Mihaela Marian, director SC ECO TG SRL: Dar proiectul de hot\r^re a fost 
retras vineri de pe ordinea de zi.Ast\zi am ob]inut noul tarif [i de la Comuna 
Brusturi.Vom ]ine cont de ceea ce propune]i ast\zi [i vom face rectificare de 
buget.Bugetul trebuie aprobat deoarece nu putem func]iona, nu putem face pl\]i.. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion:Trebuie s\ iau [i eu statutul de la ECO.Domnul 
Gabor ne-a spus c\ bugetul trebuie aprobat de AGA [i ni se transmite nou\ doar pentru 
informare. 
  Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu Ciprian :Atunci noi lu\m doar act de el f\r\ s\-
l aprob\m. 
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Doamna Mihaela Marian, director SC ECO TG SRL: AGA l-a aprobat `n forma ini]ial\, 
f\r\ acea tax\ de mediu.Noi v\ rug\m s\-l aproba]i. 
  Domnul Viceprimar: SC ECO TG SRL [i SC CIU SRL sunt societ\]ile Consiliului 
local.Membrii AGA sunt reprezentan]ii Consiliului local acolo.Bugetul se aprob\ `n plen. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile: Bugetul se aprob\ `n Consiliu local. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, pre[edinte de [edin]\, care conduce 
lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al S.C. 
C.I.U. SRL pentru anul 2017, estim\rile pentru urm\torii doi ani.  
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
   Domnul consilier Luculescu Vasile: SC SCO TG SRL nu mai func]ioneaz\ `n maxim o 
lun\ [i jum\tate.Lucrurile discutate puteau fi dezb\tute anul trecut prin septembrie, 
octombrie.Acum, pe ultima sut\ de metri.. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al 
societ\]ii comerciale ECO TG SRL pentru anul 2017, p^n\ la data de 31.07.2017. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 3 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 12 voturi 
,,pentru’’[i 2 ,,ab]ineri’’- domnii consilieri Bistricianu Ciprian [i Cozma Dumitru Daniel. 
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
         

                                                            
Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier, Cozma Dumitru Daniel 
 
 
 
 

           Contrasemneaz\ legalitate, 
   
                        Secretar,           ~ntocmit, 

                Jr. Laura Elena Maftei         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 
 


