
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.444 din 09.01.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 09.01.2017 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39  alin.2,  art.  42  alin.3-7,  art.117  lit.f  din  Legea
Administraţiei  Publice  Locale  nr.215/2001,  republicată,  prin  Dispoziţia  Primarului  nr.1  din
03.01.2017, completată prin Dispoziţia Primarului nr.20 din 09.01.2017, 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 18 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl.
Consilier local Valentin Ciobanu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Tudor
Sălăvăstru.  De asemenea,  în calitate de invitaţi  participă: dl.  Dragoş Ştefan – consilier  juridic în
cadrul  Aparatului  Permanent  al  Consiliului  Local,  d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație
Publică și Juridic, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, d-na Dorina Staicu – Consilier
Primar, dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Gabriel Muraru – Şef
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management
Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  20  consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe
lucrările.

Dl.  Romulus-  Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,
menționând că proiectul  de hotărâre  nr.4  a  fost  introdus pe ordinea zi  prin Dispoziția  nr.20 din
09.01.2017, de către inițiator. 

D-na Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan solicită retragerea proiectului de hotărâre nr.4 de
pe ordinea de zi, de către inițiator.

Dl. Primar Dragoș Chitic- inițiatorul proiectului sus-menționat,  informează Consiliul Local
că retrage proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi, urmând a fi supus dezbaterilor la prima
ședință ordinară.

Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi,  cu
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

  1. HOTĂRÂRE privind acoperirea din excedentul bugetului local pe anul 2016, a deficitului
secțiunii de dezvoltare;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
        2. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
        3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
        4. HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului
Piatra Neamț;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

     Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind acoperirea din excedentul bugetului local pe anul 2016, a deficitului
secțiunii de dezvoltare;



Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 136 din 04.01.2017  emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;

Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA
NR. 1   a Consiliului.

Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 166 din 04.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;

Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA
NR. 2   a Consiliului.

             Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind încheierea unor parteneriate;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 295 din 06.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;

Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (d-na viceprimar Luminița Georgeta
Vîrlan).
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA
NR. 3   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


