
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 31037 din 20.07.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 20.07.2009 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.2387 din 16.07.2009, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi  la 
şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: d-na Viceprimar – Ana Monda,  Secretarul Municipiului – dl.Vasile 
Vişan  şi  17 consilieri,  care  au  fost  aleşi.  Lipsesc  motivat:  dl.  Viceprimar  –  Dragoş  Chitic,  dl. 
Consilier local – Popa Gheorghe Dan, dl. Consilier local – Ghiocel Tonco, d-na Consilier Local - 
Georgeta  Luminiţa  Vârlan.  De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  dl.  Bogdan Puşcaşu – 
Administrator Public al Municipiului Piatra Neamţ, d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. Dan 
Florea– Director Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, directori ai societăţilor comerciale 
din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă 18 de consilieri  locali,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se pot 
începe lucrările.

Dl.   Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 2.387 din 16.07.2009, completată prin Dispoziţia nr.2426 din 20.07.2009, precizând 
că proiectele de hotărâri nr.3 şi nr.4 sunt introduse pe ordinea de zi.

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

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1.  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 

2009;
                - iniţiator - Viceprimar Ana Monda

2.  HOTĂRÂRE privind aprobarea, ca sancţiune pentru neindeplinirea obligaţiilor de către 
părţi, de majorări într-o cotă procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de  întârziere ca prevedere în 
contractele în care Municipiul Piatra Neamţ este parte;
                - iniţiator - Viceprimar Ana Monda

             Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă prezintă proiectele de hotărâri nr.3 şi nr.4:

3.  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia “Modernizare 
drum comunal DC – 40 str. 1 Decembrie 1918 – tronson balastat (Balaur)”;

- iniţiator - Viceprimar Ana Monda
4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator - Viceprimar Ana Monda

             Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind  rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 337   a Consiliului.  



             Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2 privind  stabilirea cuantumului  penalităţilor  de întârziere  de 0,1 % pe zi  pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de către persoanele fizice/juridice cu care municipiul are încheiate relaţii 
contractuale;

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 338   a Consiliului.  

             Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.3  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  pentru  investiţia  “Modernizare  drum 
comunal DC – 40 str. 1 Decembrie 1918 – tronson balastat (Balaur)”;

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 339   a Consiliului.  

              Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ;

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (domnii consilieri locali Viorel Chirilă, 
Gheorghe Dumitreasa şi Liviu Negelschi).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 340   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRITA – Preşedinte de şedinţă –  SS indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I


