
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
PIATRA NEAMŢ

Nr.  30.320 din 23.06.2008

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 19.06.2008 în şedinţa de constituire a Consiliului Local

Şedinţa de constituire a consiliului local este deschisă de către Domnul Prefect 
Toader Mocanu care face următoarele precizări:

În conformitate  cu prevederile art.  30 alin. 1 din Legea administraţiei  publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 alin 1 
din “Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” constituirea 
consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după 
îndeplinirea  prevederilor  art.  38  alin  (1)  şi  (11)  din  Legea  nr.  334/2006  privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările 
ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face 
de către prefect, prin ordin.

Potrivit  art.  38  alin  (1)  din  Legea  nr.  334/2006  privind  finanţarea  partidelor 
politice  şi  a  campaniilor  electorale  “În  termen  de  15  zile  de  la  data  desfăşurării 
alegerilor,  mandatarul  financiar  este  obligat  să  depună  la  Autoritatea  Electorală 
Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale petru fiecare partid 
politic,  alianţă  politică,  alianţă  electorală,  organizaţie  a  cetăţenilor  aparţinând 
minorităţilor naţionale sau candidat independent”, iar în conformitate cu art. 38 alin (11) 
din aceeaşi lege “în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin (1), 
Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor 
români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a 
fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale”.

În raport cu prevederile legale invocate rezultă că:
a)  în  perioada  02  –  16  iunie  a.c.  mandatarul  financiar  al  fiecărei  formaţiuni 

politice  sau  candidat  independent  depune  la  Autoritatea  Electorală  Permanentă  un 
raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor;

b)  până  la  data  de  17  iunie  a.c.,  inclusiv,  Autoritatea  Electorală  Permanentă 
publică în Monitorul Oficial lista formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi 
pentru care a fost depus raportul respectiv;

c) în perioada 18 – 20 iunie se desfăşoară şedinţele de constituire ale consiliilor 
locale.

În Monitorul Oficial al României nr. 447 din 16 iunie 2008 Autoritatea Electorală 
Permanentă a publicat Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 
organizaţiilor  cetăţenilor  români  aparţinând  minorităţilor  naţionale  şi  a  candidaţilor 
independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008, raportul detaliat al 
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veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin.( 11 ) din Legea nr. 334/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Drept  urmare,  prin  Ordinul  nr.  139  din  10.06.2008  Dl.  Toader  Mocanu  – 
Prefectul judeţului Neamţ, a convocat consilierii declaraţi aleşi în şedinţa de constituire 
a Consiliului local al municipiului Piatra Neamţ.

Scopul  şedinţei  este,  deci,  constituirea  consiliului  local  urmare  desfăşurării 
alegerilor locale din data de 1 iunie 2008.

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan   anunţă  faptul  că  dl.  Gheorghe  Ştefan,  dl.  Vasile 
Pruteanu, dl. Bobeanu Răzvan şi dl. Lăcătuşu Mihai au renunţat la calitatea de consilier 
local,  prin  urmare  locurile  acestora  vor  fi  ocupate  de  următorii  candidaţi  pentru 
Consiliul  Local de pe listele partidelor politice  ai  căror membri  sunt,  respectiv:  dl. 
Gheorghe  Deaconu,  dl.  Popa  Gheorghe  Dan,  dl.  Tănase  Neculai  şi  dl.  Popescu 
Gheorghe.

Cum, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
şi art. 1 alin. (2) din “Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale”  şedinţa  este  legal  constituită  numai  dacă la  aceasta  participă cel  puţin  două 
treimi  din  numărul  consilierilor  aleşi  rog  pe  Domnul  Vasile  Vişan  –  secretar  al 
municipiului Piatra Neamţ să facă apelul nominal al consilierilor aleşi. Domnul Secretar 
Vasile Vişan face apelul nominal al consilierilor aleşi, astfel:

1. Andriţa Valeriu
2. Baciu Andrei
3. Boengiu Elena
4. Chirilă Viorel
5. Chitic Dragoş Victor
6. Cociorbă Traian
7. Deaconu Gheorghe
8. Dumitreasa Gheorghe
9. Ivanov Neculai
10. Monda Ana
11.Nistor Stejărel Dumitru
12.Ouatu Vasile
13.Popa Gheorghe Dan
14.Popescu Gheorghe
15.Ptaşnec Corneliu
16.Simionică Aurelia
17.Stoica Fănica Mihaela
18.Strungariu Viorel
19.Tănase Neculai
20.Tonco Ghiocel 
21. Tudorancea Cornelia Alexandra
22.Vârlan Georgeta Luminiţa
Urmare apelului nominal făcut de Domnul Vasile Vişan secretarul municipiului 

se constată că la şedinţă sunt prezenţi 22 de consilieri din cei 23 care au fost aleşi, 
doamna Cornelia Tudorancea lipsind motivate, conform adresei nr..

2



Prima  parte  a  şedinţei  de  constituire,  conform  art.  31  alin.  (1)  din  Legea 
administraţiei  locale  nr.  215/2001  şi  art.  3  alin  (1)  din  “Regulamentul  –  cadru  de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale”, urmează a fi condusă de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de doi consilieri cei mai tineri.

Din  datele  de  stare  civilă  ale  consilierilor  aleşi  rezultă  că  cel  mai  în  vârstă 
consilier este Domnul Gheorghe Dumitreasa, iar cei mai tineri sunt Domnul Stejărel 
Dumitru Nistor şi Domnul Theodor Cristian Cobzaru.

Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă  propune celor prezenţi o pauză în 
timpul  căreia  Dl.Vasile  Vişan-Secretarul   municipiului  va  prezenta  domniei  sale  şi 
asistenţilor săi, în conformitate cu prevederile art. 3 alin (2) – (4) din “Regulamentul – 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” o serie de documente.

Dl.  Vasile  Vişan-Secretarul  municipiului  prezintă  preşedintelui  de  vârstă  şi 
asistenţilor săi, în conformitate cu prevederile art. 3 alin (2) – (4) din “Regulamentul – 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”:

-  dosarele  consilierilor  declaraţi  aleşi  şi  pe  cele  ale  supleanţilor  lor,  aşa  cum 
acestea au fost primate de la biroul electoral de circumscripţie;

- dosarul sigilat şi semnnat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi 
membrii acestuia conţinând :

-  procesele  verbale  model  anexa  nr.  1A  pentru  alegerea  consiliului  local, 
încheiate la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votare;

- procesul verbal model anexa nr. 2A pentru alegerea consiliului local, încheiat la 
nivelul biroului electoral de circumscripţie;

- întâmpinările şi contestaţiile formulate în timpul alegerilor4

-  eventualele  opţiuni  scrise  ale  consilierilor  declaraţi  aleşi  care  ocupă  funcţii 
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier;

- opţiunea scrisă a primarului declarat ales pentru funcţia de primar sau consilier, 
dacă a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul; opţiunea scrisă este 
obligatorie numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost 
finalizată;

După analizarea documentelor şi după o scurtă pauză, Dl.Gheorghe Dumitreasa-
preşedinte de vârstă prezintă următorul proiect al ordinii de zi :

1) Alegerea comisiei de validare;
2) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile 

de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi;
3) Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi;
4) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;
5) Constatarea consiliului local ca legal constituit;
6) Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local;
7) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului;
8) Depunerea jurământului de către primar;
9) Alegerea viceprimarului;
10) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate.
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La sugestia d-lui Prefect Toader Mocanu, pct 10 al ordinei de zi - Aprobarea 
numărului  şi  componenţei  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de 
activitate, va fi dezbătut la următoarea şedinţă a consiliului local.

Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă supune la vot proiectul ordinii de 
zi:

Cine este pentru?
          Cine este împotrivă?

Cine se abţine?
Întrucât  ordinea  de  zi  a  fost  aprobată  cu  unanimitate  de  voturi,  dl.Gheorghe 

Dumitreasa-preşedinte de vârstă  propune să se treacă la primul punct al acesteia, adică 
alegerea comisiei de validare.

Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă  îi informează pe cei prezenţi că, 
potrivit art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 4 alin 
(1) din “Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” pentru 
validarea mandatelor consilierilor, consiliile locale aleg, prin vot deschis, exprimat prin 
ridicare de mâini,  dintre membrii  lor,  pe întreaga durată a mandatului  consiliului,  o 
comisie de validare alcătuită din 3 – 5 consilieri.

Ţinând seama de numărul  consilierilor,  dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte  de 
vârstă  propune ca această comisie să fie compusă din 5 consilieri.

Dl.Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  constată  că  s-a  aprobat  cu 
unanimitate de voturi formarea comisiei de validare din  5  consilieri.

Dl.Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  invită  consilierii  locali  declaraţi 
aleşi  să  facă  propuneri  nominale  pentru  componenţa  comisiei,  cu  recomandarea  ca 
propunerile domniilor lor să reflecte, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.

Doamna  consilier  Mihaela  Stoica  propune ca  din comisia  de validare  să  facă 
parte  domnul  consilier  Neculai  Ivanov,  doamna  consilier  Elena  Boengiu,  domnul 
consilier  Neculai Tănase o propune pe  doamna consilier Aurelia Simionică şi domnul 
consilier Viorel Chirilă îl propune pe domnul consilier Gheorghe Popescu.
          Cine este pentru?
          Cine este împotrivă?

Cine se abţine?
Propunerile  doamnei  consilier  Mihaela  Stoica,  a  domnului  consilier  Neculai 

Tănase şi a domnului consilier Viorel Chirilă  au fost aprobate cu unanimitate de voturi, 
drept pentru care se adoptă HCL nr.405.

Dl.Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  propune  să  se  ia  o  pauză  de 
jumătate de oră şi  roagă membrii  comisiei  de validare ca după ce işi  aleg,  prin vot 
deschis, exprimat prin ridicare de mâini, un preşedinte şi un secretar, să procedeze la:

- Exprimarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor consilierilor 
declaraţi aleşi şi celorlalte documente primite de la biroul electoral de circumscripţie;

-  Încheierea  procesului  verbal  cu  propunerile  de  validare  sau  invalidare  a 
mandatelor.

După pauză, Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă propune să se treacă 
la al doilea punct din ordinea de zi, prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de 
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validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor decalaraţi 
aleşi.

Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte  de vârstă  îl  roagă pe dl.  Valeriu  Andriţa- 
preşedinte al Comisiei de validare să dea citire procesului verbal.

Dl.Valeriu Andriţa-preşedinte al comisiei de validare dă citire procesului-verbal 
încheiat de  comisia de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi.

După  audierea  procesului  verbal  al  comisiei  de  validare,  dl.Gheorghe 
Dumitreasa-preşedinte de vârstă  propune să se treacă la al treilea punct din ordinea de 
zi, respectiv validarea sau invalidarea mandatelor.

Înainte de a supune votului  consilierilor  validarea sau invalidarea mandatelor, 
Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă precizează câteva reguli prevăzute la art. 
31 alin (4) – (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 6 şi 7 din 
“Regulamentul  cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliilor  locale”,  după  cum 
urmează:

-  validarea  mandatelor  se  face  în  ordinea  alfabetică,  prin  votul  deschis  al 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă;

- persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot;
- consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau 

invalidaţi în lipsă;
- invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai dacă:

-  au fost încălcate condiţiile de eligibilitate;
-  alegerea  consilierului  s-a  făcut  prin  fraudă  elecorală  constatată  în 

condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată;

-  în  cazul  în  care,  până  la  data  validării,  un  candidat  declarat  ales,  la 
cererea  scrisă  a  partidului  respectiv;  în  această  situaţie  va  fi  supus  validării  primul 
supleant pe listă;
          Dl.Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă supune la vot validarea mandatelor 
consilierilor declaraţi aleşi, în ordine alfabetică.

Mandatul  fiecărui  consilier  prezent  este  validat  cu  unanimitate  de  voturi 
(respectiv 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE), drept pentru care se adoptă HCL 
nr. 406.

Dl.Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de vârstă  propune să  se  treacă  la  punctul 
patru al ordinii de zi, respective depunerea jurământului de către consilierii ale căror 
mandate au fost validate.

Dl.  Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  spune  că,  pentru  depunerea 
jurământului,  se  va  respecta  următoarea  procedură  :  secretarul  comunei  (oraşului, 
municipiului) va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în 
ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din 
Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă e 
cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care  va semna jurământul de credinţă 
în două exemplare.

Dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă îl roagă  pe domnul  Vasile Vişan-
Secretarul  municipiului  să  dea  citire  jurământului  şi  să  facă  apelul  nominal  al 
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consilierilor aleşi ale căror mandate au fost validate, iar pe Doamnele/Domnii consilieri 
să depună şi să semneze jurământul, în ordinea în care au fost strigaţi.

Dl.Vasile Vişan-Secretarul municipiului dă citire jurământului:
“Subsemnatul/Subsemnata, ales consilier la alegerile locale din data de 1 iunie 

2008, în conformitate cu prevederile art.32 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa 
consiliului următorul jurământ:“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu 
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor  
municipiului Piatra Neamţ.Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” şi  face apelul nominal al 
consilierilor aleşi ale căror mandate au fost validate.

Doamnele şi Domnii consilieri depun şi semnează jurământul, în ordinea în care 
au fost strigaţi (ordine alfabetică).

Dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă spune că, potrivit art. 34 alin (2) 
din Legea administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001 consiliul  local  se  declară  legal 
constituit,  dacă  majoritatea  consilierilor  locali  validaţi  au  depus  jurământul. 
Constituirea  consiliului  local  se  constată  prin  hotărâre,  adoptată  cu votul  majorităţii 
consilierilor locali validaţi.

Dl.  Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  supune  votului  deschis  al 
majorităţii  consilierilor  locali  validaţi  constatarea,  prin  hotărâre,  a  constituirii 
consiliului local, având în vedere faptul că  majoritatea consilierilor locali validaţi au 
depus jurământul, şi că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege.

Propunerea d-lui Gheorghe Dumitreasa a fost adoptată cu unanimitate de voturi, 
drept pentru care se adoptă HCL nr.407.

Dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă spune că, potrivit art. 35 alin (1) 
din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  şi  art.  9  alin  (1)  –  (3)  din 
“Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” după declararea 
consiliului  ca  legal  constituit  acesta  alege  dintre  membrii  săi,  prin  votul  deschis  al 
majorităţii consilierilor în funcţie un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult trei 
luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Astfel, dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă propune să se treacă la al 6- 
lea punct de pe ordinea de zi, şi anume alegerea preşedintelui de şedinţă.

Dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă propune domnilor  şi  doamnelor 
consilieri să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.

Domnul Valeriu Andriţa  propune  ca preşedinte  de şedinţă pe Doamna Mihaela 
Fănica Stoica.

Dl. Gheorghe Dumitreasa-preşedinte de vârstă spune că se va proceda la alegerea 
preşedintelui de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

Dl.  Gheorghe Dumitreasa-preşedinte  de vârstă  supune la vot  propunerea d-lui 
Valeriu Andriţa.

Cine este pentru?
          Cine este împotrivă?

Cine se abţine?
Întrucât  propunerea  d-lui  Valeriu  Andriţa-consilier  local  a  fost  adoptată  cu 

unanimitate de voturi, se adoptă HCL nr.408.
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Dl.  Gheorghe  Dumitreasa-preşedinte  de  vârstă  o  invită  pe  doamna  consilier 
Mihaela Fănica Stoica, preşedinte de şedinţă, să preia conducerea lucrărilor.

D-na Mihaela Stoica –preşedinte de şedinţă propune să se treacă la punctul şapte 
al ordinii de zi, şi anume prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului 
Primarului.

D-na  Mihaela  Stoica  –preşedinte  de  şedinţă  dă  cuvântul  domnului  judecător 
Constantin Magdalina pentru a prezenta în faţa consiliului local hotărârea de validare a 
mandatului Primarului.

Dl. Judecător Constantin Magdalina dă citire hotărârii judecătoreşti de validare a 
mandatului Primarului.

D-na Mihaela Stoica –preşedinte de şedinţă propune să se treacă la punctul 8 al 
ordinii de zi, şi anume ceremonia de depunere a jurământului de către Primar.

D-na Mihaela Stoica –preşedinte de şedinţă îl invită pe domnul  Gheorghe Ştefan 
–Primarul municipiului să depună în faţa Consiliului Local jurământul prevăzut de art. 
32 alin 1 şi art. 60 alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Dl.  Gheorghe  Ştefan-Primarul  municipiului  citeşte,  cu  mâna  stângă  pe  un 
exemplar  din  Constituţie  şi  pe  Biblie  jurământul:  “Subsemnatul  GHEORGHE 
ŞTEFAN,  ales în funcţia de primar la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, validat 
prin  sentinţa  civilă  nr.2827  din  19  iunie  2008  a  Judecătoriei  Piatra  Neamţ,  în 
conformitate cu prevederile art.32 alin. (1) şi  art.60 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
depun în faţa consiliului următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării  
şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele  
locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

D-na Mihaela Stoica –preşedinte de şedinţă propune  să se treacă la punctul 9 al 
ordinii de zi, şi anume alegerea viceprimarilor.

D-na Mihaela Stoica –preşedinte de şedinţă îi informează pe domnii şi doamnele 
consilieri că,  potrivit art. 57 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 
11 , art. 12, art. 13 şi art. 14 din “Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale”:

- viceprimarul se alege dintre consilieri;
- alegerea se face prin vot secret
- propunerea  de  candidaţi  pentru  alegerea  viceprimarului,  respectiv  al 

viceprimarilor,  se  face  de  către  oricare  dintre  consilieri  sau  de  grupurile  de 
consilieri;

- pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletine de vot;
- exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la 

alegere, una din următoarele modalităţi:
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot, pe care sunt trecute numele 

tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o 
linie orizontală  numele tuturor  candidaţilor  pe care consilierul  nu doreşte  să-i 
aleagă,  rămânând  nebarat  numele  consilierului  pe  care  votantul  doreşte  să  îl 
aleagă viceprimar;
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- pe  buletinul  de  vot  se  înscrie  cuvântul  “DA” în  dreptul  consilierului  pe  care 
votantul doreşte să îl aleagă viceprimar;

- alte modalităţi la alegerea consiliului.
- este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în 

funcţie;
- în situaţia în care nici unul din candidaţi nu a obţinut numărul necesar de voturi, 

se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa 
candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin, este declarat 
viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi;

- în caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa 
numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul 
care a obţinut cele mjai multe voturi;

- pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 
local.
În  raport  cu  prevederile  legale  invocate,  d-na  Mihaela  Stoica  –preşedinte  de 

şedinţă  invită consilierii locali să treacă  la stabilirea modalităţii de votare, precum şi la 
votul propriu-zis.

Se stabileşte ca modalitate de vot : fiecare consilier primeşte un singur buletin de 
vot, pe care sunt trecute numele  candidaţilor la funcţia de viceprimar. Intrând în cabină, 
din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele candidaţilor pe care 
consilierul nu doreşte să-i aleagă, rămânând nebarat numele consilierului/consilierilor 
pe care votantul doreşte să îl/îi aleagă viceprimar/viceprimari

Doamna Elena Boengiu propune pentru funcţia  de viceprimar  al  municipiului 
Piatra Neamţ pe doamna  Ana Monda şi pe domnul Dragoş Victor Chitic.

Doamnele şi domnii consilieri îşi exercită votul.
Comisia de validare a procedat la numărarea buletinelor de vot secret, stabilind 

următoarele: 
- voturi valabil exprimate – 22 voturi;
- voturi nule – 0 
- voturi PENTRU – 22 
- voturi ÎMPOTRIVĂ – 0

Comisia  de  validare  a  constatat  faptul  că,  urmare  exercitării  votului,  pentru 
funcţiile de viceprimari au fost aleşi d-na Ana Monda şi dl. Dragoş-Victor Chitic.
           Rezultatul alegerii viceprimarilor se consemnează în HOTĂRÂREA  nr. 409. 

Întrucât  problemele  înscrise  la  ordinea  de  zi  au  fost  epuizate,  D-na  Mihaela 
Stoica –preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă - D-na Mihaela Stoica
Secretarul municipiului - Dl. Vasile Vişan
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