
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 50372 din  08.12.2014
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 05.12.2014 în şedinţa de îndată

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39  alin.4, ale art.63 alin.1 lit.e), ale art.68 alin.1 și ale art. 115
alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr. 2580
din 04.12.2014,  primarul  a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind
invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. Viceprimar – Dragoș Chitic,
dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, şi 17 consilieri. Lipsesc motivat d-na consilier Monica Anton,
dl. Consilier Neculai Timaru, Ion Cazacu și d-na consilier Luminița Vîrlan  . De asemenea, în calitate de
invitaţi participă: d-na Dorina Staicu-director economic,  dl Puiu Vespasian Fecic - Serviciul Patrimoniu
Autorizări  și  Transport,  dl  Bogdan Pușcașu city  manager–,  dl.  Dragoş Ştefan  –  consilier  juridic  al
Aparatului Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

                      I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:          
1.  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț

pe anul 2014;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

2. HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al CMI Urban SA;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

3. HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Piatra Neamț la Clusterul “Ținutul
Neamțului”, ca membru fondator;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
         

                              
D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de

hotărâre nr. 1 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50071 din 04.12.2014 emis de

către  compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția
Economică – Serviciul Buget Contabilitate;

D- Ana Monda – 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.
371   a Consiliului.

             D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 2 privind reducerea capitalului al CMI Urban SA;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50155 din 04.12.2014 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu Autorizări și Transport;

D- Ana Monda – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.
372   a Consiliului.

            D- na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 3 privind  aderarea municipiului Piatra Neamț la Clusterul ”Ținutul Neamțului”, ca membru
formator;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50200 din 05.12.2014 emis de
către  compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția
Dezvoltare și implementare Programe ;

D- Ana Monda – 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.
373   a Consiliului.            

            

       
Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă – declară închise

lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului 
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