
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
PIATRA NEAMT

Nr. 31372 din 27.06.2008

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27.06.2008 în şedinta extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.38,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,  prin  DISPOZIŢIA  nr.  2.264  din 
24.06.2008, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 
invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenti: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Vasile Ouatu, d-
na Viceprimar – Stoica Mihaela Fănica, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi 21 consilieri, 
care  au fost  alesi.  Lipsesc motivat:  d-na viceprimar Monda Ana şi  d-na consilier  local  Stoica 
Fănica  Mihaela.  De asemenea,  în  calitate  de invitaţi  participă: dl.  Câmpeanu Dan – Director 
Tehnic  SC  Perla  Invest  SA,   d-na  Boureanu  Elena  –  Director  SC URBAN SA,  dl.  Cristian 
Vătăjelu – Director SC Publiserv SRL, dl. Mazilu Mihai – Director SC Locato SA, d-na Tatiana 
Ciucanu – Director SC Salubritas SA, reprezentanti ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită şi se pot 
începe lucrările.

Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul verbal al Şedintei Consiliului Local din data de 
17.06.2008; fiind supus votului, procesul – verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

Dl. Secretar Vasile Vişan, având în vedere faptul că d-na Mihaela Stoica, aleasă preşedinte 
de şedinţă prin HCL nr.408 din 19.06.2008, pe o perioadă de trei luni, este în concediu,  invită 
consilierii  locali  să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din 
data de 27.06.2008.

D-na consilier Boengiu Elena îl propune pe dl. consilier Ivanov Neculai.
Dl.  Secretar Vasile  Vişan supune la vot propunerea d-nei consilier  Boengiu Elena, care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
410   a Consiliului  Local.  

Dl. Consilier Ivanov Neculai, preşedinte de şedinţă, prezintă Consiliului Local ordinea de 
zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.264 din 24.06.2008.

Dl.  Consilier  Ivanov Neculai,  preşedinte  de  şedinţă,  supune la  vot  ordinea de  zi;  fiind 
supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2.  HOTĂRÂRE privind stabilirea  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local  şi  a 

componenţei acestora;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  împuternicirea  consilierilor  locali  să  reprezinte  interesele 
municipiului Piatra Neamţ în societăţile comerciale, la care municipiul este acţionar sau asociat;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.  HOTĂRÂRE privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului  Local  al  Municipiului 

Piatra Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
URBTRANS;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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           Dl. Consilier Ivanov Neculai, preşedinte de şedinţă o  invită  pe  d-na  consilier  local 
Tudorancea Alexandra Cornelia să depună jurământul pentru validarea mandatului de consilier 
local.

D-na  consilier  local  Tudorancea  Alexandra  Cornelia  depune  şi  semnează  următorul 
jurământ în faţa Consiliului Local: «Subsemnata TUDORANCEA CORNELIA ALEXANDRA, 
aleasă consilier la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, în conformitate cu prevederile art. 32 
alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, depun în faţa consiliului 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!” 

Dl. Consilier Ivanov Neculai, preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind  stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi a 
componenţei acestora;
            Dl. Consilier Neculai Ivanov, 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.   
411   a Consiliului  

Dl. Consilier Ivanov Neculai, preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  privind  împuternicirea  consilierilor  locali  să  reprezinte  interesele 
municipiului Piatra Neamţ în societăţile comerciale, la care municipiul este acţionar sau asociat;

Dl. Consilier Neculai Ivanov,  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.   
412   a Consiliului  

Dl. Consilier Ivanov Neculai, preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
URBTRANS;
            Dl. Consilier Neculai Ivanov, preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost  aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 ABŢINERE (d-na consilier local Boengiu 
Elena).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
413   a Consiliului  

Nemaifiind alte  probleme de discutat, dl. IVANOV NECULAI – Preşedinte de Şedinţă – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul verbal a fost semnat de:

IVANOV NECULAI – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

VIŞAN VASILE – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
    2 ex.
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