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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.45.653 din 15.11.2010 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 11.11.2010 în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea AdministraŃiei 

Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr. 4150 din 08.11.2010, completată prin 
DISPOZIłIA nr. 4179 din 10.11.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi:dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic,   
d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Secretar al Municipiului - Vasile Vişan, dl. Administrator Public - 
Bogdan Puşcaşu şi 18 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Valeriu 
AndriŃa, dl.Consilier local Viorel Chirilă şi dl.Consilier local Cristian Theodor Cobzaru.  De asemenea, 
în calitate de invitaŃi participă: d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu  AdministraŃie Publică Locală,  d-na 
Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Marin Bordei – Şef Birou Administrare Patrimoniu, dl. 
Doru Mândrilă – DirecŃia Dezvoltare şi Implementare Programme, directori ai societăŃilor comerciale 
din subordinea consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 20 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 
4.150 din 08.11.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 11 la nr. 16 sunt incluse pe ordinea de 
zi prin DispoziŃia nr. 4179 din 10.11.2010, iar proiectele de hotărâre nr. 2, nr.7 şi nr.8 sunt retrase de pe 
ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 4182 din 10.11.2010. 

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

 
                 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
            1. HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeŃe de teren din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            2. HOTĂRÂRE  privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ în vederea construirii, amenajării 
şi funcŃionării unei unităŃi de alimentaŃie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităŃii; 
                - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
            3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 1 din HCL nr. 295/23.07.2010;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 307/11.08.2010;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul “Extinderea şi reabilitarea reŃelei de alimentare cu apă şi a reŃelei de 
canalizare menajeră din municipiul Piatra NeamŃ – etapa I”              
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordului favorabil privind contractarea finanŃării, asigurarea 
contribuŃiei proprii necesare implementării proiectului şi a desemnării Responsabilului de proiect pentru 
obiectivul “Extinderea şi reabilitarea reŃelei de alimentare cu apă şi a reŃelei de canalizare menajeră din 
municipiul Piatra NeamŃ – etapa I”;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul “Realizarea pistelor pentru biciclişti în municipiul Piatra NeamŃ”;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordului favorabil privind contractarea finanŃării, asigurarea 
contribuŃiei proprii necesare implementării proiectului şi a desemnării Responsabilului de proiect pentru 
obiectivul  “Realizarea pistelor pentru biciclişti în municipiul Piatra NeamŃ”;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul “Realizarea unei noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea 
resursei de energiei regenerabilă la Sala Sporturilor din municipiul Piatra NeamŃ”;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordului favorabil privind contractarea finanŃării, asigurarea 
contribuŃiei proprii necesare implementării proiectului şi a desemnării Responsabilului de proiect pentru 
obiectivul “Realizarea unei noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea resursei de 
energiei regenerabilă la Sala Sporturilor din municipiul Piatra NeamŃ”;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
incluse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr.4182 din 10.11.2010: 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităŃile de dezinsecŃie, deratizare, 
dezinfecŃie şi colectare cadavre animale mici ;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităŃile de curăŃarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau îngheŃ;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind mutarea unor utilaje şi echipamente din centralele termice de cvartal 
scoase din funcŃiune;             
      - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

15. HOTĂRÂRE privind valorificarea unor utilaje şi echipamente din centralele termice de 
cvartal scoase din funcŃiune;             
               - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de la Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 
Sociale a sumei de 313.490,11 lei;             
               - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind trecerea unor suprafeŃe de teren din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
424 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru modificarea Art. 1 din HCL nr. 295/23.07.2010; 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
425 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 307/11.08.2010; 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
426 a Consiliului 
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Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul “Extinderea şi reabilitarea reŃelei de alimentare cu apă şi a reŃelei de canalizare menajeră din 
municipiul Piatra NeamŃ – etapa I”; 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
427 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 pentru aprobarea acordului favorabil privind contractarea finanŃării, asigurarea contribuŃiei 
proprii necesare implementării proiectului şi a desemnării Responsabilului de proiect pentru obiectivul 
“Extinderea şi reabilitarea reŃelei de alimentare cu apă şi a reŃelei de canalizare menajeră din municipiul 
Piatra NeamŃ – etapa I”;             
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
428 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul “Realizarea unei noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea resursei de 
energiei regenerabilă la Sala Sporturilor din municipiul Piatra NeamŃ”;               
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
429 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 pentru aprobarea acordului favorabil privind contractarea finanŃării, asigurarea 
contribuŃiei proprii necesare implementării proiectului şi a desemnării Responsabilului de proiect pentru 
obiectivul “Realizarea unei noi capacităŃi de producere a energiei termice prin valorificarea resursei de 
energiei regenerabilă la Sala Sporturilor din municipiul Piatra NeamŃ”;                            
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
430 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală;             
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
431 a Consiliului 

 
 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind aprobarea tarifelor pentru activităŃile de dezinsecŃie, deratizare, dezinfecŃie şi 
colectare cadavre animale mici;             
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
432 a Consiliului 
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Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea tarifelor pentru activităŃile de curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau îngheŃ;             
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
433 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind mutarea unor utilaje şi echipamente din centralele termice de cvartal scoase din 
funcŃiune;                         
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
434 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind valorificarea unor utilaje şi echipamente din centralele termice de cvartal scoase 
din funcŃiune; 

D-na consilier local Aurelia Simionică întreabă executivul în ce constă valorificarea utilajelor şi 
a echipamentelor din centralele termice. 

Dl. Primar Gheorghe Ştefan răspunde că s-a încercat transferarea lor în alte instituŃui publice din 
judeŃ, dar reprezentanŃii acestora au refuzat, aşa că s-a hotărât scoaterea lor la licitaŃie publică. 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
435 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind aprobarea solicitării de la Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale a 
sumei de 313.490,11 lei; 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
436 a Consiliului 

 
 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă – declară închise 
lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Dragoş CHITIC  – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil 
 

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex.Ds.I 


