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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ   
Nr.  16.329 din 15.04.2014  
F- SAPL- 03 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, în şedinţa din data de 14.04.2014 a 

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, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia 
Primarului nr. 778 din 14.04.2014, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, 
dl. Viceprimar – Adrian Grigoraş, dl. Secretar al Municipiului – Florin Fecic, dl. Bogdan Puşcaşu – 
Administrator Public şi 16 consilieri locali. Lipsesc motivat: d-na consilier local Luminiţa Georgeta 
Vârlan, d-na consilier local Elena – Monica Anton, d-na consilier local Silvia Baidan, dl. consilier 
local Ion Cazacu şi dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa. De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: dl. Vasile Vişan – Consultant administraţie publică, d-na Mihaela Ciupercă – Şef Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic, d-na Dorina Staicu – Director Economic, d-na Ana Berea – Director 
Direcţia Asistenţă Socială, dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent al Consiliului Local şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 18 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 778 din 14.04.2014. 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost 
aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

              1.HOTĂRÂRE privind acordarea de beneficii de asistenţă socială persoanelor defavorizate 
socio-economic din municipiului Piatra Neamţ; 
                 - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind acordarea de beneficii de asistenţă socială persoanelor defavorizate socio-
economic din municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.921 din 14.04.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Asistenţă Socială; 

Dl. Consilier local Gheorghe Popescu propune următorul amendament:”Suplimentarea cu 
3.000 de carnete a câte cinci tichete sociale fiecare, rezultând un total de 8.000 de carnete”; 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.    
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
110 a Consiliului.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Adrian GRIGORAŞ – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL  
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 

 


