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PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 05.10.2012 în şedinţa 

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin.4  si  ale  art.  115  alin.1  lit.b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.1851 din 05.10.2012, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 
şedinţă.

La  şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe Ștefan,  dl.  Viceprimar  – Dragoş Victor 
Chitic, d-na Viceprimar –Monica Anton şi 14 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: 
dl.Consilier local Valeriu Andrița, dl.Consilier local Gheorghe Balan, dl.Consilier local Gheorghe 
Deaconu, dl.Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl.Consilier local Adrian Grigoraș, dl.Consilier 
local  Ghiocel  Tonco,  d-na  Consilier  local  Luminița  Vîrlan.  De asemenea,  în  calitate  de invitaţi 
participă:  dl.  Vasile  Vișan  -   Consultant  administrație  publică,  d-na  Popârda  Lucica  –  Director 
Direcția Dezvoltare și Implementare Programme, d-na Dorina Staicu – Direcţia Economică,  d-na 
Carmen Căpitanu -  Șef  Serviciu  Cadastru  și  Registrul  Agricol,  d-na Oana Sârbu -  Șef  Serviciu 
Administrație Publică Locală, dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local.

Întrucât la şedinţă participă 16 de consilieri,  şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările.

D-na  Oana  Sârbu  -  Șef  Serviciu  Administrație  Publică  Locală  solicită  propuneri  pentru 
alegerea  președintelui  de  ședință,  proiectul  de  hotărâre  nr.1,  întrucât  d-na  Luminița  Vîrlan, 
președintele de ședință ales pe o perioadă de 3 luni, lipsește motivat de la ședința de astăzi.

D-na  consilier  local  Ana Monda propune pe dl.  Viceprimar  Dragoș Chitic  în  funcția  de 
președinte de ședință, pentru ședința de astăzi, 05.10.2012.

D-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală supune la vot propunerea d-nei 
consilier local Ana Monda, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 295   Consiliului.  

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 1851 din 05.10.2012.

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
          

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

              1.HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
              2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2012;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
              3.HOTĂRÂRE privind inventarierea zonei neamenajate a pârâului Cuejdi;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

                         
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2012;
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 296   Consiliului.  

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.3  privind  inventarierea,  cu  titlu  de  administrare,  pe  perioada  efectuării  lucrărilor  de 
întreținere, a  zonei neamenajate a pârâului Cuejdi;

Dl. Dragoș Chitic– 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. 297   Consiliului.  

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Dragoș CHITIC – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

Secretarul Municipiului –  SS indescifrabil

MN/MN/2 ex.Ds.I
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