
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 21622 din 29.06.2012
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.06.2012 în şedinţa de constituire
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate  cu prevederile  art.26,  alin  (1)  din Legea Administraţiei  Publice Locale  nr. 
215/2001, republicată, prin ORDINUL Prefectului nr.146 din 20.06.2012, modificat prin ORDINUL 
Prefectului  nr.151  din  21.06.2012,  PREFECTUL  a  convocat  consilierii  declaraţi  aleşi  în  urma 
desfăşurării alegerilor locale din data 10 iunie 2012.

La  şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Prefect  –  Ilie  Dumitru  Haralambie  Mitea,  reprezentantul 
Judecătoriei Piatra Neamţ, dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, 
dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi 23 consilieri declaraţi aleşi. De asemenea, în calitate de 
invitaţi participă: d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică Locală, dl. Dragoş Ştefan – 
consilier juridic al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru- Şef Ser. 
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor - Purtător de Cuvânt al Primarului, d-na Dorina 
Staicu – Director Dir. Economică, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local 
şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Dl.  Prefect  Ilie  Dumitru  Haralambie  Mitea  anunţă  deschiderea  şedinţei  de  constituire  a 
Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ şi invită pe dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului 
să facă apelul nominal al aleşilor locali.

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului constată, în urma apelului nominal, că la şedinţă 
sunt  prezenţi  23  de  consilieri  declaraţi  aleşi,  astfel  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului aduce la cunoştinţă faptul că dl. Gheorghe Ştefan a 
fost ales Primar, prin sentinţa Civilă nr. 3488 din 15.06.2012, i a renun at la mandatul de consilierș ț  
local,  conform Declara iei  Primarului  nr.20.527 din 18.06.2012,  astfel  următorul  supleant  pe listaț  
A.P.E.L. este dl. Viorel Strungariu, potrivit adresei A.P.E.L nr.20.507 din 18.06.2012.

Dl. Prefect Ilie Dumitru Haralambie Mitea anunţă că şedinţa va fi condusă de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

Dl.  Vasile  Vişan – Secretarul  Municipiului  informează,  că în  urma verificării  dosarelor de 
alegeri, cel mai în vârstă consilier este dl. Gheorghe Dumitreasa, iar asistenţii, cei mai tineri consilieri 
locali,  sunt dl. Victor-Adrian Marghidan şi dl. Vasile-Cătălin Drăguşanu.

Dl. Gheorghe Dumitreasa – Preşedinte de vârstă felicită pe dl. Primar Gheorghe Ştefan pentru 
al treilea mandat câştigat, precum şi pe consilierii locali aleşi.

Dl. Prefect Ilie Dumitru Haralambie Mitea anunţă că se va renunţa la pauză, întrucât dosarele 
consilierilor locali,  procesele verbale nr.1A şi nr.2A au fost deja verificate şi nu au fost constatate 
nereguli. 

 Dl. Prefect Ilie Dumitru Haralambie Mitea solicită ca această propunere să fie supusă la vot.
Dl. Gheorghe Dumitreasa – Preşedinte de vârstă supune la vot propunerea d-lui Prefect  Ilie 

Dumitru Haralambie Mitea, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Gheorghe Dumitreasa – Preşedinte de vârstă prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1) Alegerea comisiei de validare;
2) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare a 

mandatelor consilierilor declaraţi aleşi;
3) Validarea mandatelor consilierilor aleşi;
4) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;
5) Constatarea consiliului local ca legal constituit;
6) Alegerea preşedintelui de şedinţă;
7) Depunerea jurământului de către dl. Primar Gheorghe Ştefan;
8) Alegerea viceprimarilor;
9) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate;
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             Dl. Gheorghe Dumitreasa – Preşedinte de vârstă supune la vot ordinea de zi, care  a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.

1) Alegerea comisiei de validare
Dl. Gheorghe Dumitreasa – Preşedinte de vârstă aduce la cunoştinţă faptul că această comisie 

poate avea în componenţă 3 sau 5 membri din rândul consilierilor locali. Ţinând cont că sunt 23 de 
consilieri locali propune ca, comisia de validare să fie formată din 5 membri.

Dl.  Gheorghe  Dumitreasa  –  Preşedinte  de  vârstă  supune  la  vot  propunerea  mai-sus 
menţionată, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă invită aleşii locali să facă propuneri pentru 
componenţa comisiei de validare.

D-na Ana Monda propune pe dl. Ghiocel Tonco.
Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot propunerea d-nei Ana Monda, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Gheorghe Balan propune pe dl. Victor Adrian Marghidan şi pe dl. Constantin Teodorescu.
Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot propunerile  d-lui Gheorghe 

Balan, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
D-na Elena- Monica Anton propune pe dl. Ioan Cătălin Misăilă.
Dl.  Gheorghe  Dumitreasa  -  Preşedinte  de  vârstă  supune  la  vot  propunerea  d-nei  Elena- 

Monica Anton, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Valeriu Andriţa propune pe dl. Viorel Strungariu.

           Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot propunerea d-lui Valeriu 
Andriţa, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă prezintă aleşilor locali componenţa comisiei 
de validare: dl.  Ghiocel Tonco, dl.  Victor Adrian Marghidan, dl.  Constantin Teodorescu, dl.  Ioan 
Cătălin Misăilă şi pe dl. Viorel Strungariu.

Membrii comisiei se retrag pentru a vota preşedintele şi secretarul comisiei.
Dl. Viorel Strungariu anunţă că, în urma votării, s-a stabilit astfel, conform procesului verbal 

anexat:
- dl. Viorel Strungariu – Preşedinte;
- dl. Victor Adrian Marghidan – Secretar;
- dl.  Ghiocel Tonco – membru;
- dl. Constantin Teodorescu – membru;
- dl. Ioan Cătălin Misăilă – membru;

Se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.219 din 27.06.2012 privind alegerea comisiei 
de validare.

2) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare a  
mandatelor consilierilor declaraţi aleşi

Comisia  de  validare  procedează  la  încheierea  procesului  verbal  cu  propunerile  de 
validare/invalidare a mandatelor.

Dl.  Viorel  Strungariu  -  Preşedintele  comisiei  de  validare  prezintă  aleşilor  locali  procesul 
verbal al comisiei de validare, prin care se constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi propune 
validarea celor 23 consilieri locali.

3) Validarea mandatelor consilierilor aleşi
Dl.  Gheorghe  Dumitreasa  -  Preşedinte  de  vârstă  propune  supunerea  la  vot  a  validării 

mandatelor aleşilor locali în ordine alfabetică, menţionând că persoana al cărei mandat este supus 
validării nu participă la vot.

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Valeriu Andriţa, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Valeriu Andriţa).

 Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot validarea mandatului d-nei 
Elena-Monica Anton, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Elena-Monica 
Anton).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa -  Preşedinte  de vârstă  supune la vot validarea mandatului  d-nei 
Silvia Baidan, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Silvia Baidan).
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Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Gheorghe Balan, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Gheorghe Balan).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Daniel Chirilă, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Daniel Chirilă).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Dragoş Victor Chitic, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Dragoş Victor 
Chitic).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Gheorghe  Deaconu,  care  a  fost  aprobată  cu  22  voturi  Pentru  şi  1  vot  Abţinere  (dl.  Gheorghe 
Deaconu).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Drăguşanu Vasile-Cătălin, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Drăguşanu 
Vasile-Cătălin).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Gheorghe Dumitreasa,  care  a  fost  aprobată  cu 22 voturi  Pentru şi  1  vot  Abţinere  (dl.  Gheorghe 
Dumitreasa).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Adrian Grigoraş, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Adrian Grigoraş).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa -  Preşedinte  de vârstă  supune la vot validarea mandatului  d-nei 
Ecaterina Iliesi, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Ecaterina Iliesi).

Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot validarea mandatului d-nei Ana 
Ioniţă, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Ana Ioniţă).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Victor-Adrian Marghidan, care a fost  aprobată cu 22 voturi  Pentru şi  1 vot Abţinere (dl. Victor-
Adrian Marghidan).

Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot validarea mandatului d-lui Ioan 
Cătălin Misăilă, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Ioan Cătălin Misăilă).

Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot validarea mandatului d-nei Ana 
Monda, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Ana Monda).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Vasile Ouatu, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Vasile Ouatu).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Vasile Popescu, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Vasile Popescu).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa -  Preşedinte  de vârstă  supune la vot validarea mandatului  d-nei 
Aurelia  Simionică,  care  a  fost  aprobată  cu  22  voturi  Pentru  şi  1  vot  Abţinere  (d-na  Aurelia 
Simionică).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Viorel Strungariu, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Viorel Strungariu).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Constantin Teodorescu, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Constantin 
Teodorescu).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Neculai Timaru, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Neculai Timaru).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  supune la  vot  validarea  mandatului  d-lui 
Ghiocel Tonco, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Ghiocel Tonco).

Dl.  Gheorghe Dumitreasa -  Preşedinte  de vârstă  supune la vot validarea mandatului  d-nei 
Luminiţa Georgeta Vârlan, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na Luminiţa  
Georgeta Vârlan).

Se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.220  din  27.06.2012  privind  validarea 
mandatelor consilierilor locali.

4) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului anunţă că se va proceda la depunerea jurământului 

de către consilierii locali. În acest sens se va respecta următoarea procedură: secretarul municipiului 
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va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta în ordine alfabetică în faţa 
mesei special amenajate, pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă pe 
Biblie şi pe Constituţie, va pronunţa cuvântul „jur” şi va semna jurământul în 2 exemplare.

În ordine alfabetică consilierii validaţi depun şi semnează jurământul.

5) Constatarea consiliului local ca legal constituit 
Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot constatarea Consiliului Local ca 

legal constituit, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.221  din  27.06.2012  privind  constatarea 

Consiliului Local ca legal constituit.

6) Alegerea preşedintelui de şedinţă 
Dl.  Gheorghe Dumitreasa  -  Preşedinte  de vârstă  invită  consilierii  locali  să  facă  propuneri 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
D-na consilier local Luminiţa Georgeta Vârlan propune pe dl.consilier local Valeriu Andriţa, 

pentru o perioadă de 3 luni.
Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă supune la vot propunerea d-nei consilier local 

Luminiţa Georgeta Vârlan, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.222  din  27.06.2012  privind  alegerea 

preşedintelui de şedinţă.
Dl. Gheorghe Dumitreasa - Preşedinte de vârstă, împreună cu asistenţii săi, dl. Victor Adrian 

Marghidan şi Vasile Cătălin Drăguşanu, invită pe dl. Valeriu Andriţa –preşedinte de şedinţă să preia 
conducerea şedinţei.

Semnează prezentul proces verbal:

Preşedinte de vârstă, Dl. Gheorghe Dumitreasa____________________

Asistent, dl. Victor Adrian Marghidan ___________________________

Asistent, dl. Vasile Cătălin Drăguşanu ___________________________

7) Depunerea jurământului de către dl. Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului anunţă că se va proceda la depunerea jurământului 

de către primarul municipiului Piatra Neamţ – dl. Gheorghe Ştefan. 
Reprezentantul Judecatoriei Piatra Neamţ citeşte Sentinţa Civilă nr.3488 din 15.06.2012, prin 

care  dl. Gheorghe Ştefan a fost declarat ales Primar al municipiului Piatra Neamţ, la alegerile locale 
din 10 iunie 2012.

Dl. Primar – Gheorghe Ştefan citeşte jurământul, ţinând mâna stângă pe Constituţia ţării şi pe 
Biblie, apoi îl semnează în 2 exemplare.

8) Alegerea viceprimarilor
Dl. Valeriu Andriţa – preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local cele 2 modalităţi de 

exprimare pe Buletinul de vot secret şi invită consilierii să facă propuneri pentru alegerea celor 2 
viceprimari.

Dl. Vasile Ouatu propune pe dl. Dragoş Chitic.
Dl. Neculai Timaru propune pe dl. Vasile Cătălin Drăguşanu şi pe d-na Aurelia Simionică.
Dl. Ioan Cătălin Misăilă propune pe d-na Elena-Monica Anton.
Dl.  Valeriu  Andriţa  –  preşedinte  de şedinţă  menţionează  că sunt  4  propuneri,  care vor  fi 

redactate pe buletinele de vot secret, urmând ca fiecare consilier local să primească câte un buletin de 
vot secret. În continuare prezintă cele 2 modalităţi de alegere:
I) Bararea  pe  linie  orizontală  a  numelor  pe  care  consilierul  nu  doreşte  să  le  aleagă, 
rămânând nebarat numele consilierului pe care votantul doreşte să îl aleagă în funcţia de viceprimar.
II) Pe buletinul de vot se înscrie cuvântul DA în dreptul consilierului pe care votantul 
doreşte să îl aleagă viceprimar.
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Dl. Valeriu Andriţa – preşedinte de şedinţă supune la vot prima metodă de exprimare a votului 
secret, respectiv „bararea pe linie orizontală a numelor pe care consilierul nu doreşte să le aleagă,  
rămânând  nebarat  numele  consilierului  pe  care  votantul  doreşte  să  îl  aleagă  în  funcţia  de  
viceprimar”, care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru şi 12 voturi Împotrivă.

Dl.  Valeriu Andriţa  –  preşedinte  de şedinţă  supune la  vot  a  doua metodă de exprimare  a 
votului secret, respectiv „pe buletinul de vot se înscrie cuvântul DA în dreptul consilierului pe care  
votantul doreşte să îl aleagă viceprimar”, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru şi 11 voturi 
Împotrivă.

Dl.  Vasile-Cătălin  Drăguşanu  subliniază   că  pe  buletinele  de  vot  vor  rămâne  2  nume cu 
cuvântul DA.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret şi se votează.
Comisia de validarea desface urna şi întocmeşte Procesele Verbale ale comisiei.
Dl. Viorel Strungariu – preşedintele comisiei de validare citeşte procesele verbale, astfel:

Pentru d-na consilier local Elena-Monica Anton:
1. total voturi: 23
2. voturi valabil exprimate: 21;
3. voturi nule: 2
4. voturi Pentru: 12
5. voturi Contra:9

Pentru dl. consilier local Dragoş Victor Chitic:
1. total voturi: 23
2. voturi valabil exprimate: 21;
3. voturi nule: 2
4. voturi Pentru: 12
5. voturi Contra:9

Pentru dl. consilier local Vasile Cătălin Drăguşanu:
1. total voturi: 23
2. voturi valabil exprimate: 21;
3. voturi nule: 2
4. voturi Pentru: 9
5. voturi Contra: 12

 Pentru d-na consilier local Aurelia Simionică:
1. total voturi: 23
2. voturi valabil exprimate: 21;
3. voturi nule: 2
4. voturi Pentru: 9
5. voturi Contra: 12

       

Dl. Viorel Strungariu – preşedintele comisiei de validare anunţă Consiliului Local rezultatele 
votului secret:  viceprimarii municipiului Piatra Neamţ sunt dl. Victor Dragoş Chitic şi Elena-
Monica Anton.

Se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.223  din  27.06.2012  privind  alegerea 
viceprimarilor.

9) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate
Dl. Valeriu Andriţa – preşedinte de şedinţă supune la vot organizarea comisiilor de specialitate 

pe principalele domenii de activitate, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.224  din  27.06.2012  privind  organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
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Dl. Valeriu Andriţa – preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Dl. Valeriu ANDRIŢA – Preşedinte de Sedinţă – ________________

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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