
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 15.981 din 09.04.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 08.04.2009 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (2)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,  prin  DISPOZIŢIA  nr.1.272  din 
03.04.2009,  PRIMARUL a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii 
fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Viceprimar – Chitic Dragoş 
Victor,  Secretarul  Municipiului  –  dl.Vasile  Vişan  şi  20  consilieri,  care  au  fost  aleşi.  Lipsesc 
motivat: dl. Primar Gheorghe Ştefan, dl. Consilier Local Theodor Cristian Cobzaru.  De asemenea, 
în calitate de invitaţi  participă: d-na Olaru Silvia – Director Direcţia Economică,   d-na Dorina 
Staicu – Şef Serviciu Buget, d-na Rodica Zelinca - Director Direcţia Taxe şi Impozite,    d-na Ana 
Şuteu – Şef Serviciu Protecţie Socială, Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare, Nicoleta Husaru – 
Consilier  imagine,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 de  consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările.

Dl.  Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 1.272 din 03.04.2009, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.2 la nr.5 sunt 
introduse pe ordinea de zi.

Dl. Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
          1.  HOTĂRÂRE   privind adoptarea Proiectului Bugetului General al municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2009;

- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan
          

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe 
ordinea de zi:

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al imobilelor – clădiri aparţinând 
domeniului privat al  Municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea a 5.000 de pachete cu produse alimentare de bază, în 

valoare de 30 lei, pentru categoriile sociale defavorizate;
- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2009 – Cap.

67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan
5.  HOTĂRÂRE privind  prelungirea  contractului  de  asociere  între  Municipiului  Piatra 

Neamţ şi SC Parking SA pentru o perioadă de 3 ani.
- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind  adoptarea Proiectului Bugetului General al municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2009.
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care  a  fost  aprobat  cu 20 voturi PENTRU şi  2  voturi  ABŢINERE (dl.  Consilier  Local  Liviu 
Negelschi şi dl. consilier local Viorel Chirilă).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 157   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea inventarului parţial al imobilelor – clădiri aparţinând 
domeniului privat al  Municipiului Piatra Neamţ.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 158   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea a 5.000 de pachete cu produse alimentare de bază, în 
valoare de 30 lei, pentru categoriile sociale defavorizate;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 159   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2009 – Cap.
67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

Dl. Consilier Local Viorel Chirilă întreabă executivul la ce capitol din bugetul local a fost 
prevăzută  suma pentru  achiziţionarea  şi  distribuirea  unui  număr  de  1.000 buc.  de  iepuraşi  de 
ciocolată.

Dl.  Dragoş  Victor Chitic  -  Preşedinte  de  şedinţă  răspunde  că  suma  menţionată  este 
prevăzuta la Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”.

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 160   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5  privind  prelungirea contractului de asociere între Municipiului Piatra 
Neamţ şi SC Parking SA pentru o perioadă de 3 ani.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 161   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Dragoş Victor CHITIC– Preşedinte de şedinţă –  SS INDESCIFRABIL 

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului –   SS INDESCIFRABIL  

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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