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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 2725 din 01.02.2016 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 28.01.2016 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.111 din 22.01.2016, 
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. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator 
public şi 19 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, 
şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. Lipsesc motivat: dl. consilier local Andrița 
Valeriu și dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa. 

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.111 din 22.01.2016.  
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
 

            1. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier local; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
            2. HOTĂRÂRE privind alegerea unui viceprimar; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
            3. HOTĂRÂRE privind delegarea unui consilier local să exercite atribuții de primar; 
                - iniţiator – Consilier local Petrică Viorel ILISEI 
 
            D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind validarea mandatului unui consilier local; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2248 din 27.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul 
Permanent de Lucru al Consiliului Local și Serviciul Administrație Publică și Juridic; 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, prezintă Procesul verbal al Comisiei de 
validare, prin care se constată că au fost respectate dispozițiile legale și propune validarea mandatului de 
consilier local al d-nei Maria Gagea. 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului, invită pe d-na Maria Gagea să depună juramântul în 
fața Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț; 

 D-na Maria Gagea depune 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!” 

În temeiul prevederilor art.6 alin.3 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu 
completările și modificările ulterioare, potrivit cărora consilierii validați după ședinta de constituire intră 
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în exercițiul mandatului după depunerea jurământului, d-na Monica Anton – Președinte de sedință face 
cunoscută modificarea numărului de consilieri locali prezenți la sedință, respectiv 22 de consilieri. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
35 a Consiliului. 
         
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2 privind alegerea unui viceprimar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2250 din 27.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul 
Permanent de Lucru al Consiliului Local și Serviciul Administrație Publică și Juridic; 
 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului prezintă Buletinul de vot secret și modalitatea de 
exercitare a votului. 
 Se procedează la înmânarea Buletinul de vot secret. 
 Dl.consilier local Viorel Strungariu – Președintele comisiei de validare prezintă procesul verbal 
al comisiei, astfel: 
   Total voturi: 22 
   Voturi Nule: 0 
   Voturi valabil exprimate: 22 

- voturi Pentru: 12 
- voturi Împotrivă: 10 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
36 a Consiliului. 
 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind delegarea unui consilier local să exercite atribuții de primar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2252 din 27.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul 
Permanent de Lucru al Consiliului Local și Serviciul Administrație Publică și Juridic; 
 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului prezintă Buletinul de vot secret și modalitatea de 
exercitare a votului. 
 Se procedează la înmânarea Buletinul de vot secret. 
 Dl.consilier local Viorel Strungariu – Președintele comisiei de validare prezintă procesul verbal 
al comisiei, astfel: 
   Total voturi: 22 
   Voturi Nule: 0 
   Voturi valabil exprimate: 22 

- voturi Pentru: 14 
- voturi Împotrivă: 8 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
37 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 –  
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 
SAPJ/NM/01.02.2016 

  

Întocmit, 
Nicoleta Matei 


