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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.    ___________ din _________ 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 05.09.2014 în şedinţa „de îndată” 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.63 alin.1 lit.e), ale art.68 alin.1 şi ale 

art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr. 

1.857 din 05.09.2014, 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 – Dragoş Chitic, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului  şi 19  consilieri, 4 consilieri 

absenţi – d-na Monica Anton, dl. Timaru Neculai, Dl. Ilisei Petrica Viorel şi dl. Deaconu Gheorghe. De 

asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vişan – Consultant administraţie publică, dl. Vlad 

Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent 

al Consiliului Local, d-na Lucica Poparda – Director Direcţie  Dezvoltare  şi Implementare Programe  şi  

reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi lucrările pot începe. 

Dl. Marghidan Victor – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei  

Consiliului Local din data de 29.08.2014 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Marghidan Victor – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

nr. 1.857 din  05.09.2014. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

                1.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de 

consolidare pentru punerea în siguranță a lucrărilor de investiții de pe platoul turistic Cozla din municipiul 

Piatra Neamț afectate de calamitățile naturale produse în perioada în perioada 18 – 24 iulie 2011”; 

                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

               2.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții 

”Consolidare și reabilitare Cinematograf Cozla din municipiul Piatra Neamț”; 

                               - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

                3.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Piața 

Centrală Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț”; 

                               - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

                 4.HOTĂRÂRE privind  unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de 

corectare torenți pe pârâul Bolovoaia și sistem de colectare a apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia 

– Turcului (rigola cu scurgere în pâraiele Bolovoaia și Turcului pentru partea drum spre biserică) din 

municipiul Piatra Neamț”; 

                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

                 5.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de 

consolidare drum acces telegondolă poziția Poiana Țapului și 200 m în amonte Poiana Țapului din 

municipiul Piatra Neamț”; 

                                - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

                 6.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții 

”Consolidare drum acces Masivul Cozla, între km 0+780 (punct Belvedere) și km 1+020 (Poiana 

Gospodine), protejare drum în zona alunecărilor de teren de la km1+880 și km 2+090, taluzări; 

                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan  

               7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Memoriului tehnic general privind investiția ”Consolidare 

drum acces Masivul Cozla, între km 0+780 (punct Belevedere) și km 1+020 (Poiana Gospodine), protejare 

drum în zona alunecărilor de teren de la km 1+880 și 2+090, taluzări”; 
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                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

               8.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din Studiul de Fezabilitate  

la investiția ”Piața Centrală Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț”; 
                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

               9.HOTĂRÂRE privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din Studiul de Fezabilitate  

la investiția ”Lucrări de consolidare drum acces telegondolă poziția Poiana Țapului și 200 m în amonte 

Poiana Țapului din municipiul Piatra Neamț”; 

                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

             10.HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Piatra Neamț ca membru al Asociației 

Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România; 

                              - iniţiator primar Gheorghe Ştefan 

 

 

           Dl. Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 1 privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de 

consolidare pentru punerea în siguranță a lucrărilor de investiții de pe platoul turistic Cozla din municipiul 

Piatra Neamț afectate de calamitățile naturale produse în perioada în perioada 18 – 24 iulie 2011”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32357 din 27.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 

Dezvoltare şi Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor  – 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.262 

a Consiliului. 

 

    Dl. Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Consolidare și 

reabilitare Cinematograf Cozla din municipiul Piatra Neamț”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31850 din 22.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 

Dezvoltare şi Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor  – 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.263 

a Consiliului. 

 

      Dl. Marghidan Victor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind  unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Piața Centrală Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamț”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31637 din 21.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 

 Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor  – 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.264 

a Consiliului. 

 

            Dl. Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4  privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de corectare 

torenți pe pârâul Bolovoaia și sistem de colectare a apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia – 
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Turcului (rigola cu scurgere în pâraiele Bolovoaia și Turcului pentru partea drum spre biserică) din 

municipiul Piatra Neamț”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31642 din 21.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică. 

 Comisia de specialitate nr. 1 a  avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor  – 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.265 

a Consiliului. 

 

             Dl. Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind  unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Lucrări de consolidare 

drum acces telegondolă poziția Poiana Țapului și 200 m în amonte Poiana Țapului din municipiul Piatra 

Neamț”; 

         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31639 din 21.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 

 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor    – 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.266 

a Consiliului. 

 

            Dl. Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind unele măsuri în vederea promovării obiectivului de investiții ”Consolidare drum 

acces Masivul Cozla, între km 0+780 (punct Belvedere) și km 1+020 (Poiana Gospodine), protejare drum 

în zona alunecărilor de teren de la km1+880 și km 2+090, taluzări; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32570 din 28.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administraţie Public şi Juridic; 

 Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Marghidan Victor  – 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.267 

a Consiliului. 

 

             Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea Memoriului tehnic general privind investiția ”Consolidare drum acces 

Masivul Cozla, între km 0+780 (punct Belevedere) și km 1+020 (Poiana Gospodine), protejare drum în 

zona alunecărilor de teren de la km 1+880 și 2+090, taluzări”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32173  din 05.08.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 

Asistenţă Socială. 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 

            Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.268 

a Consiliului. 

 

             Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din Studiul de Fezabilitate  la investiția 

”Piața Centrală Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț”; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32023 din 25.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administraţie Public şi Juridic 

            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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            Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 269 

a Consiliului. 

 

            Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din Studiul de Fezabilitate  la investiția 

”Lucrări de consolidare drum acces telegondolă poziția Poiana Țapului și 200 m în amonte Poiana Țapului 

din municipiul Piatra Neamț”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32025 din 25.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administraţie Public şi Juridic. 

            Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 

            Dl.  Marghidan Victor  – 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.270 

a Consiliului. 

 

            Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind aderarea municipiului Piatra Neamț ca membru al Asociației Localităților și 

Zonelor Istorice și de Artă din România; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30288 din 27.08.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 

            Dl Marghidan Victor  – 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.271 

a Consiliului. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl.  Marghidan Victor  – Preşedinte de Şedinţă – declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

Procesul-verbal a fost semnat de: 

 

Dl.  Victor  MARGHIDAN– Preşedinte de şedinţă 

 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului  

 

  

 

 

 

 

 

  

 


