
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  41.612 din 24.09.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 24.09.2009 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 3.293 din 18.09.2009, 
modificată şi completată prin Dispoziţia nr.3.360 din 22.09.2009, PRIMARUL a convocat Consiliul 
Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl.Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
d-na Viceprimar – Ana Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 19 consilieri, care au fost 
aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier Local Corneliu PTAŞNEC şi dl. Consilier Local Andrei BACIU. 
De  asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  dl.  Bogdan  Puşcaşu  –  Administrator  Public  al 
Municipiului Piatra Neamţ,  dl.  Dan Florea – Arhitectul  Şef al  Municipiului,  d-na Marina Gavril – 
Director Direcţia Tehnică, d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu 
Administrare Patrimoniu, d-na Oana Tian, d-na Oana Irimiea, dl.Doru Mândrilă, dl. Florin Băluşescu – 
Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. Gabriel Muraru– Şef Serviciu Comunicare, d-na 
Nicoleta  Husaru – consilier  imagine,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din subordinea consiliului 
local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă participă 21 de  consilieri,  şedinţa  este legal constituită  şi se pot începe 
lucrările.

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 3.293 din 18.09.2009, precizând că proiectul de hotărâre nr.10 este retras de pe ordinea de zi, iar 
proiectele de hotărâre nr.25, nr.26, nr.27 şi Raportul de Informare sunt introduse pe ordinea de zi prin 
Dispoziţia nr.3.360 din 22.09.2009

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 aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Piatra Neamţ 

pe anul 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

2.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ către constructorii  de bună credinţă  şi a terenurilor  pentru care se solicită  cumpărarea prin 
licitaţie;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent-  Construcţie  – Locuinţă  P+1E, 
Cafenea şi Spălătorie auto P, parcare în incintă, pe teren proprietatea Păun Ioan, strada Fermelor nr.
159;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

5.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Introducerea  în  intravilanul 
Municipiului  Piatra  Neamţ  a  terenului  cu  suprafaţa  de  5000 mp situat  în  anexa  Văleni  şi  pentru 
Locuinţe sociale parter – 30 de module cu căte 2 apartamente fiecare;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

6.  HOTĂRÂRE privind  completarea  Regulamentului  local  aferent  P.U.G.  al  Municipiului 
Piatra Neamţ aprobat prin HCL nr.113 din 24.04.1998;



                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
7.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea  modificării   Art.  5 din HCL nr.  412/08.09.2009 privind 

aprobarea aplicării  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  naţional  de  îmbunătăţire  a  calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi prin proiectul „Program de imbunătăţire a calităţii 
mediului  prin  realizarea  de  spaţii  verzi  in  Municipiul  Piatra  Neamţ  –  Zona  B-dul  Dacia,  Aleea 
Viforului, Aleea Tiparului”, precum si aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

8.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor tehnico –
economici  pentru obiectivul: „Completarea  sistemului  clasic de producere  a  apei  calde de  consum 
cu  sisteme  care utilizează energie  solară  şi  care  conduc la  îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi 
solului în  Municipiul Piatra  Neamţ”;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

9.  HOTĂRÂRE privind acordul  favorabil  pentru  contractarea  finanţării,  asigurarea 
contribuţiei   proprii  necesare implementării  proiectului şi a  desemnării  Responsabilului  de proiect 
pentru obiectivul: „Completarea  sistemului clasic de producere  a  apei  calde de  consum  cu  sisteme 
care utilizează energie  solară  şi  care  conduc la  îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi  solului în 
Municipiul Piatra  Neamţ”;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

10. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC LOCATO SA;                
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

11.  HOTĂRÂRE privind  stabilirea  suprafeţelor  de  teren  aferente  cimitirelor  umane 
“Eternitatea” şi “Pietricica” din Municipiul Piatra Neamţ;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
12.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  şi  modificarea  HCL  nr.560  din  22.08.2009  privind 

recalcularea Preţului local de referinţă şi a compensării combustibilului ce se acordă de la bugetul de 
stat în conformitate cu O.G. nr. 36/2006;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea procentajului de participare a municipiului Piatra Neamţ la 

investiţia “Clădire adiacentă staţiei sosire Telegondolă de pe muntele Cozla” şi înregistrarea imobilului 
în patrimoniul municipiului;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 96 din 05.03.2009 privind aprobarea proiectului 

“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra 
Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de 
Etnografie,  Muzeul  de  Artă,  Teatrul  Tineretului,  Turnul  Clopotniţa,  Ruinele  Beciului  şi  Ruinele 
Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi Muzeul aferent” şi a cheltuielilor legate de proiect.

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 95 din 05.03.2009 privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat cu privire la realizarea proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei 
istorice  şi  culturale  Curtea Domnească  din municipiul  Piatra  Neamţ  – prin  reabilitarea,  dotarea şi 
punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul 
Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incinta ale Curţii Domneşti şi 
Muzeul aferent”.

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
16. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 

religie”;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

17.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  în  vederea  organizării  Congresului 
Chirurgilor;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 169/29.04.2009 privind aprobarea organigramei, 

statului  de funcţii şi a statului  de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Piatra Neamţ pentru anul 2009;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   



         19.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Parteneriatului între Municipiul Piatra Neamţ şi Centrul 
social ,,Pietricica” în cadrul proiectului Amenajarea de noi spaţii de cazare şi dotarea noului sediu al  
Centrului social ,,Pietricica”, strada Cetatea Neamţului nr.34, Piatra Neamţ,  în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
20.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-

economici pentru investiţia  Amenajarea de noi spaţii de cazare şi dotarea noului sediu al Centrului  
social ,,Pietricica”, strada Cetatea Neamţului nr.34, Piatra Neamţ, în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Amenajarea de noi spaţii de cazare şi dotarea  

noului  sediu al  Centrului  social  ,,Pietricica”,  strada Cetatea Neamţului  nr.34,  Piatra  Neamţ,   şi  a 
cheltuielilor  legate de acest  proiect,  în cadrul Programului  Operaţional  Regional,  Axa prioritară  3, 
Domeniu major de intervenţie 3.2;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
22. HOTĂRÂRE      privind abrogarea HCL nr. 255 din 28.05.2009;

             -   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan  
23.  HOTĂRÂRE      privind  majorarea capitalului social al SC Urban SA cu terenul situat in 

Aleea Tineretului din municipiul Piatra Neamţ,  aferent Bazei Hipice;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

24. HOTĂRÂRE      privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe ordinea de 
zi, conform anexei la Dispoziţia nr.3360/22.09.2009:

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor din propunerile financiare aferente blocurilor D1, 
D2,  D3,  D4,  D5 şi  D6 strada  Mihai  Eminescu  şi  blocurile  C5 şi  C6 strada  Ştefan  cel  Mare din 
Municipiul Piatra Neamţ;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică nr. 36.819 din 31.07.2007, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi 
SC Locato SA;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind Acordul de Principiu asupra investiţiilor cuprinse a fi finalizate din 

Fondul de Coeziune în municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

II.  RAPORT DE INFORMARE –  asupra  stadiului  procesual  al  dosarelor  aflate  pe  rolul 
instanţelor,  în care este citat  în calitate  de pârât,  Consiliul  Local al  Municipiului  Piatra Neamţ,  în 
contradictoriu cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Piatra Neamţ.

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune la vot Procesul verbal al şedinţelor din data 
de 27.08.2009 şi 08.09.2009, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

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

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

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.   
413   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2 privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;

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

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.   
414   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind  aprobarea vânzării  terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ 
către constructorii de bună credinţă şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaţie.

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

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.   
415   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent-  Construcţie – Locuinţă P+1E, Cafenea şi 
Spălătorie auto P, parcare în incintă, pe teren proprietatea Păun Ioan, strada Fermelor nr.159;

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

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.   
416   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 5000 mp situat în anexa Văleni şi pentru Locuinţe sociale 
parter – 30 de module cu căte 2 apartamente fiecare;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.2  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
417   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind completarea Regulamentului local aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ 
aprobat prin HCL nr.113 din 24.04.1998;

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

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.   
418   a Consiliului.  



Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.7 privind  modificarea   Art.  5  din  HCL nr.  412/08.09.2009 privind  aprobarea aplicării 
Municipiului Piatra Neamţ la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi in localităţi prin proiectul „Program de imbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii  verzi  in  Municipiul  Piatra  Neamţ  –  Zona  B-dul  Dacia,  Aleea  Viforului,  Aleea  Tiparului”, 
precum si aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economic;

Comisiile de specialitate nr.nr.1, nr.2 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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.   
419   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor tehnico –economici 
pentru obiectivul: „ Completarea  sistemului   clasic de producere  a  apei  calde de  consum  cu 
sisteme  care utilizează energie  solară  şi  care  conduc la  îmbunătăţirea calităţii  aerului,  apei şi 
solului în  Municipiul Piatra  Neamţ ”;              

Comisiile de specialitate nr.nr.1, nr.2 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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.   
420   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind acordul  favorabil pentru contractarea  finanţării, asigurarea  contribuţiei  proprii 
necesare  implementării   proiectului  şi  a   desemnării  Responsabilului  de  proiect pentru  obiectivul: 
„Completarea  sistemului  clasic de producere  a  apei  calde de  consum  cu  sisteme  care utilizează 
energie  solară  şi  care  conduc la  îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi  solului în  Municipiul Piatra 
Neamţ ”;             

Comisiile de specialitate nr.nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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.   
421   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.11 privind  stabilirea  suprafeţelor  de  teren  aferente  cimitirelor  umane  “Eternitatea”  şi 
“Pietricica” din Municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.nr.1  şi  nr.5  au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
422   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.12 pentru  completarea  şi  modificarea  HCL nr.560 din 22.08.2009 privind  recalcularea 
Preţului  local  de  referinţă  şi  a  compensării  combustibilului  ce  se  acordă  de  la  bugetul  de  stat  în 
conformitate cu O.G. nr. 36/2006;

Comisiile  de  specialitate  nr.nr.1  şi  nr.5  au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.



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.   
423   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind preluarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ a obiectivului de investiţii – 
Staţie de vârf Telegondolă, Poiana Trei Coline muntele Cozla (construcţie nefinalizată), în suprafaţă de 
3.406 mp;

Comisiile  de  specialitate  nr.nr.1  şi  nr.5  au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
424   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.14 pentru  modificarea  HCL  nr.  96  din  05.03.2009 privind  aprobarea  proiectului 
“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra 
Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de 
Etnografie,  Muzeul  de  Artă,  Teatrul  Tineretului,  Turnul  Clopotniţa,  Ruinele  Beciului  şi  Ruinele 
Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi Muzeul aferent” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Comisiile de specialitate nr.nr.1, nr.2, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia.

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.   
425   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 pentru modificarea anexei la HCL nr. 95 din 05.03.2009 privind aprobarea Acordului de 
Parteneriat cu privire la realizarea proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
culturale Curtea Domnească din municipiul  Piatra Neamţ – prin reabilitarea,  dotarea şi punerea în 
valoare  a  sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de  Etnografie,  Muzeul  de  Artă,  Teatrul 
Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incinta ale Curţii Domneşti şi 
Muzeul aferent”;

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

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.   
426   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

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

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.   
427   a Consiliului.  



Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul Medicilor 
Neamţ pentru organizarea celei de-a XXXI – a Reuniune a Chirurgilor din Moldova;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.4  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
428   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 pentru modificarea HCL nr. 169/29.04.2009 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi a statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamţ 
pentru anul 2009;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
429   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.19  privind  aprobarea  Parteneriatului  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Centrul 
social ,,Pietricica” în cadrul proiectului Amenajarea de noi spaţii de cazare şi dotarea noului sediu al  
Centrului social ,,Pietricica”, strada Cetatea Neamţului nr.34, Piatra Neamţ,  în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

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

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.   
430   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20  privind  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia Amenajarea de noi spaţii de cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social ,,Pietricica”, 
strada  Cetatea  Neamţului  nr.34,  Piatra  Neamţ,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa 
prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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.   
431   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21  privind  aprobarea proiectului  Amenajarea de noi spaţii  de cazare şi dotarea noului  
sediu al Centrului social ,,Pietricica”, strada Cetatea Neamţului nr.34, Piatra Neamţ,  şi a cheltuielilor 
legate de acest proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major 
de intervenţie 3.2;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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.   
432   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 pentru abrogarea HCL nr. 255 din 28.05.2009 privind majorarea capitalului social al SC 
URBAN SA cu terenul în suprafaţă de 3.000 mp, situat în str.Muncii f.n;

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

Dl. Consilier Local Liviu Negelschi întreabă executivul de ce în nota de fundamentare nu este o 
motivaţie clară pentru proiectele de hotărârenr.10, nr. 13 şi 22. În cadrul şedinţei de comisii a citit 
documentaţia proiectelor de hotărâre, dar din ele nu reiese nici o motivaţie.

Dl.Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că dl.Secretar al Municipiului Vasile Vişan poate 
da lămuriri privind acele proiecte de hotărâri.

Dl.  Secretar al  Municipiului  Vasile  Vişan explică consilierilor  locali  că în ceea ce priveşte 
proiectul de hotărâre nr.10, acesta a fost retras de pe ordinea de zi, cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.13 privind preluarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ a obiectivului de investiţii – Staţie de 
vârf Telegondolă, Poiana Trei Coline muntele Cozla (construcţie nefinalizată), în suprafaţă de 3.406 
mp,  motivaţia  este  următoarea  -  potrivit  contractului  de  societate  civilă  nr.56.927 din  08.12.2006 
încheiat  între  SC  Perla  Invest  SRL  şi  Municipiul  Piatra  Neamţ,  suprafaţa  de  3.406  mp  revine 
municipiului Piatra Neamţ, pentru a fi înregistrată in patrimoniul municipiului; cu privire la proiectul 
de hotărâre nr.22, majorarea capitalului social al SC Urban SA cu suprafaţa de 3.000 mp situat în str. 
Muncii urma să facă obiectul unei asocieri, care nu s-a mai înfăptuit. HCL nr. 255/28.05.2009 nu şi-a 
mai  produs  efectele  datorită  neînregistrării  la  Registrul  Comerţului  de  către  SC Urban SA, motiv 
pentru care SC Urban SA a solicitat Consiliului Local abrogarea hotărârii menţionate.

Dl. Valeriu Andriţa  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot IMPOTRIVĂ (dl.consilier local Liviu Negelschi).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
433   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.23 privind  majorarea  capitalului  social  al  SC  Urban  SA  cu  terenul  situat  in  Aleea 
Tineretului din municipiul Piatra Neamţ,  aferent Bazei Hipice;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat  cu  16  voturi  PENTRU,  4  voturi  IMPOTRIVĂ  (dl.consilier  local  Viorel  Chirilă, 
dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Liviu Negelschi, d-na consilier local Aurelia 
Simionică) şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Neculae Tănase).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
434   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – propune Consiliului Local proiectul nr.24 privind 
alegerea Preşedintelui de şedinţă să fie supus aprobării ultimul de pe ordinea de zi.

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea valorilor din propunerile financiare aferente blocurilor D1, D2, D3, 
D4, D5 şi D6 strada Mihai Eminescu şi blocurile C5 şi C6 strada Ştefan cel Mare din Municipiul Piatra 
Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
435   a Consiliului.  



Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.26 privind  modificarea  contractului  de  concesiune  a  gestiunii  serviciului  public  de 
alimentare cu energie termică nr. 36.819 din 31.07.2007, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC 
Locato SA;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.3  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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.   
436   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind Acordul de Principiu asupra investiţiilor cuprinse a fi finalizate din Fondul de 
Coeziune în municipiul Piatra Neamţ;

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

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.   
437   a Consiliului.  

Dl. Valeriu  Andriţa–  Preşedinte  de  şedinţă  -  la  pct.II  de  pe ordinea  de zi II.  Intrebări  – 
Interpelări  adresate  executivului prezintă  Consiliului  Local  Raportul  de  Informare -  Asupra 
stadiului  procesual  al  dosarelor  aflate  pe  rolul  instantelor,  in  care  este  citat  ,  in  calitate  de  parat, 
Consiliul local al municipiului Piatra Neamt in contradictoriu cu Sindicatul Liber al Lucratorilor din 
Invatamant si Cercetare Stiintifica Piatra Neamt.

Sindicatul Liber al lucratorilor din invatamant si cercetare a initiat o actiune in instanta, prin 
care  a  chemat  in  judecata  Consiliul  local  al  municipiului  Piatra  Neamt,  alaturi  de  unitatile  de 
invatamant angajatoare, Inspectoratul scolar si Consiliul Judetean, pentru pretentii salariale constand 
in acordarea unor sporuri prevazute de lege.

      Prin intampinarile depuse atat la judecata pe fond cat si ulterior, in cadrul exercitarii recursului, 
am aratat ca drepturile salariale solicitate se incadreaza in categoria cheltuielilor de personal a caror 
finantare se asigura, in conformitate cu prevederile art.  167 din Legea invatamantului nr. 84/1995, 
republicata,  prin  bugetele  locale  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  de  care  apartin  unitatile  de 
invatamant,  respectiva  finanatare  neavand drept  sursa bugetele  locale  ale  unitatilor  administrative-
teritoriale de care apartin unitatile de invatamant,  acestea fiind doar un intermediar intre    bugetul de   
stat   si unitatile de invatamant  , deoarece plata se face prin bugetele locale si nu din bugetele locale, 
iar  Consiliul local nu poate plati din fondurile proprii respectivele drepturi salariale.
      Astfel, prin art. 14, alin. (4), din  Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, nici o 
cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, 
potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare.

     Motivat de faptul ca, potrivit  prevederilor art.167, alin.  3 din Legea 84/1995, republicata si 
modificata,  se  prevede  expres  faptul  ca  finantarea  invatamantului  preuniversitar  se  asigura  prin 
bugetele locale din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  si din alte venituri ale 
bugetelor locale, atat instanta de fond cat si instanta Curtii de Apel Bacau au hotarat admiterea actiunii 
reclamantului Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invatamant si Cercetare Stiintifica Piatra Neamt.
   Hotararile judecataresti pronuntate de Curtea de Apel Bacau sunt irevocabile.
   Cu privire la faza de executare, urmeaza sa fie promovata o Contestatie la executare avand ca 
obiect lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu. 

Dl.consilier local Liviu Negelschi prezintă Consiliului Local următoarea interpelare:



Subsemnatul Liviu Negelschi, consilier în Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, având 
în vedere şi faptul că îmi desfăşor activitatea în comisia nr.1 a Consiliului Local „activităţi economico-
financiare,  studii,  prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului”, 

in temeiul prevederilor art.51 pct.(1) şi (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.42 din 
Legea 393/2004 – cu privire la statutul aleşilor locali, mă adresez D-lui Primar cu solicitarea că prin 
intermediul D-lui Secretar şi al aparatului de specialitate, sa mi se furnizeze ca răspuns, în scris, până 
la data de 24.10.2009, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.64/2007 din 27.06.2007 – privind 
datoria publică şi Legea nr.273/2006 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, următoarele:

1. Situaţia  privind  serviciul  datoriei  publice  a  Municipiului  Piatra  Neamţ,  estimat, 
pentru perioada 2009-2016;

2. Gradul  de  îndatorare  a  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  urma  contractării  de 
împrumuturi, în baza datelor extrase din bugetul local;

3. Situaţia finanţărilor rambursabile contracte de Municipiul Piatra Neamţ;
4. Hotărârile comisiilor de aprobare (autorizare) a împrumuturilor locale;
5. Situaţia garanţiilor locale pentru împrumuturile intern;

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


