CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.1648 din 20.01.2017
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 19.01.2017 în şedinţa de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.39 alin.3 și alin.4 din Legea Administraţiei Publice Locale
nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.58 din 19.01.2017, Primarul municipiului– dl. Dragoş
Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –Georgeta
Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl.
Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Paul Pintilie și dl.
Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu – Şef
Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al
Consiliului Local, d-na Cristina Movilă - Șef Birou Resurse Umane, dl. Adrian Niță – SC Publiserv SA.
Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei Primarului nr. 58 din 19.01.2017.
D-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016 privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție
pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic
sau majoritar, propus pentru ședința de Consiliu Local din data de 22.01.2017;
Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu menționează că ședința de astăzi are caracter de
urgență, iar acest proiect de hotărâre poate fi introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
26.01.2017.
Dl. Primar Dragoș Chitic intervine spunând că proiectul menționat de d-na Viceprimar Luminița
Georgeta Vîrlan nu are caracter de urgență și poate fi introdus la ședința ordinară. Mai mult legea precizează
faptul că membrii comisiei de selecție trebuie să fie specialiști în recrutarea de resurse umane. Persoanele
propuse în comisia de selecție nu indeplinesc condițiile cerute de lege.
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care a
fost aprobată cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, dl.
Consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Valentin Ciobanu, d-na Consilier local Luminița Moscalu,
dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Adrian Olariu, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl.
Consilier local Constantin Teodorescu);
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost
aprobată cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, dl.
Consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Valentin Ciobanu, d-na Consilier local Luminița Moscalu,
dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Adrian Olariu, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl.
Consilier local Constantin Teodorescu);
I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.294/2016 și HCL nr.335/2016 și aprobarea delegării
gestiunii activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora
pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar – Dragoș CHITIC
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul de hotărâre introdus pe
ordinea zi:
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016 privind aprobarea declanșării
procedurilor de selecție pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra
Neamț este acționar unic sau majoritar;
- iniţiator – Viceprimar – Luminița Georgeta Vârlan

Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 privind abrogarea HCL nr.294/2016 și HCL nr.335/2016 și aprobarea delegării gestiunii
activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1594 din 19.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 4 a
Consiliului.
Dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016 privind aprobarea declanșării procedurilor de
selecție pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este
acționar unic sau majoritar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1617 din 19.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse Umane;
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului precizează că acest proiect de hotărâre trebuia să facă
obiectul ședinței extraordinare de duminică, 22.01.2017.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului astfel:
Total voturi: 21
Voturi valabil exprimate: 19
Voturi nule: 2
Voturi PENTRU : 12
Voturi CONTRA : 7
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – menționează că proiectul a fost aprobat, astfel ședința
extraordinară de duminică, 22.01.2017, nu va mai avea loc. De asemenea, în vederea avizării pentru legalitate
a hotărârii, solicită persoanelor nominalizate ca membri ai comisiei de selecție să aducă în cel mai scurt
timp actele care să ateste că sunt specialiști în recrutarea de resurse umane, conform legii.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 5 a
Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Romulus Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Romulus Cristian TIHENEA – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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