JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat azi, 20.08.2015, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti nr.
1230 din 19.08.2015.
La şedinţă participă de drept domnul Iosiv Cerbureanu, Secretarul
Municipiului Piteşti.
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi
reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 19;
- consilieri absenţi - 4 (domnii consilieri Florea Daniel, Gardin Florin, Perianu
Radu-Valeriu, Zărnescu Nicolae-Valeriu).
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Florea Daniel, nu este prezent.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că potrivit prevederilor Legii
nr.200/16.07.2015 pentru modificarea art.47 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 „În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor
locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu
votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta
exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă”.
Se fac propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă. Este propus
domnul consilier Preda Marin. Urmare votului exprimat, se aprobă în unanimitate de
voturi,
Hotărârea nr. 280/20.08.2015.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi: “Proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul Constantin-Cornel Ionică prin care se ia
act de încetarea suspendării de drept a mandatului de Primar al Municipiului Piteşti,
deţinut de domnul Tudor Pendiuc”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
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Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: Trebuie să luaţi act de încetarea măsurii
arestării preventive. Proiectul de hotărâre nu presupune nici un impediment legal care să
conducă la respingerea acestuia. Potrivit legii, în această situaţie, domnul viceprimar
Constantin-Cornel Ionică nu mai poate avea calitatea de primar ci de înlocuitor de drept
al acestuia. Hotărârea instanţei este definitivă şi dumneavoastră doar luaţi act de acest
fapt”.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” ( Doamna
consilier Fulga Sanda-Cristina şi domnii consilieri Avrămescu Tiberiu-Cristian şi
Moşteanu Florentin-Andrei), devenind
Hotărârea nr. 281/20.08.2015.
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marin Preda

SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Red.Bianca-Maria Niţu
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