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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 58.537 din 28.12.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 28.12.2015 în şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 
În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.2505 din 22.12.2015, 
Viceprimarul desemnat – dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 
consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Consilier local delegat, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 17 consilieri locali. De asemenea, 
în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu – înlocuitor Secretar Municipiu, dl. Dragoş Ştefan – 
consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-na Dorina Staicu- Director Direcția 
Economică şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. Lipsesc motivat: dl. consilier local 
Andrița Valeriu, d-na consilier local Ana Ioniță,  dl. consilier local Ioan Cătălin Misăilă, dl. consilier 
local Ghiocel Tonco. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Monica Elena Anton – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr.2505 din 22.12.2015.  
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    
 

            1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 
anul 2015; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
   
            D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 
2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 58.441 din 28.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
390 a Consiliului. 
         
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 

D-na Monica Elena ANTON– Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
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