CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 10.205 din 03.03.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi, 29.02.2008, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În temeiul dispoziţiilor art. 39 (2) şi (3), ale art. 68 (1) şi ale art. 115 (1) lit. a) din Legea
nr. 215 privind administraţia publică locală (republicată), prin DISPOZIŢIA nr. 836 din
26.02.2008, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii
fiind invitaţi la şedinţă extraordinară pentru data de 29.02.2008, în sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare, nr. 8.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Vasile Ouatu, dna Viceprimar – Mihaela Fănica Stoica, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi majoritatea
consilierilor care au fost aleşi, şedinţa fiind statutară. De asemenea, în calitate de invitaţi
participă: d-na Silvia Olaru – Director Economic, D-na Dana Mungiu – Şef Birou Relaţii Publice
şi Dl. Florin Fecic - Consilier Cabinet Primar, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi
audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 20 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot
începe lucrările. De la şedinţă lipsesc dl. Cezar Dinescu – consilier local, dl. Neculai Ivanov –
consilier local şi dl. Daniel Harbuz – consilier local.
Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei nr. 836 din 26.02.2008.
Dl.Valeriu Andriţa– Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local ordinea de
zi a şedinţei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.
1. HOTĂRÂRE privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere,
înlocuire şi dezvoltare aferent serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară din
partea Uniunii Europene.
2. HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea HCL nr. 64/14.02.2008.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul
de hotărâre nr. 1 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire
şi dezvoltare aferent serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 75 a
Consiliului.
Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul
de hotărâre nr. 2 pentru completarea şi modificarea HCL nr. 64/14.02.2008.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 76 a
Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă, declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul - verbal a fost semnat de:
1. Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
2. Dl. Vişan Vasile – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

