
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 34530 din 08.09.2011
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 07.09.2011 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.1892 din 05.09.2011, completată prin 
DISPOZIŢIA nr.1899 din 16.09.2011,  PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: 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 Andrei Baciu, d-na consilier local Maria 
Gagea,  d-na  consilier  local  Aurelia  Simionică.   De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  d-na 
Dorina  Staicu  –  Director  Direcţia  Economică,  dl.  Gabriel  Muraru  –  Şef  Serviciu  Comunicare  şi 
Management Integrat, d-ra Oana Catzaiti – Şef S.A.P.L., dl. Ştefan Dragoş – consilier juridic Aparatul  
Permanent de Lucru, d-na Lucica Popârda – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Programe, directori 
ai  societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi  reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise  şi 
audiovizuale.

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

D-na  Cornelia  Tudorancea–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 1892 din 05.09.2011.

D-na  Cornelia  Tudorancea –  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 aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 
anul 2011;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
   2. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.253 din 21.07.2011;

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.229 din 21.07.2011;

            - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
D-na Cornelia  Tudorancea – Preşedinte  de şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 

hotărâre incluse pe ordinea de zi , conform Dispoziţiei nr. 1899 din 16.09.2011:

4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra 
Neamţ;

       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 

People to people Romania în vederea implementării proiectului “Let’s do it Romania”;
       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  solicitării  de  transmitere  a  unor  bunuri  imobile,  din 
domeniul public al Judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ;

       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al municipiului Piatra 

Neamţ în vederea achiziţionării de ghiozdane tip rucsac pentru elevii claselor I-IV din unităţile şcolare 
ale municipiului Piatra Neamţ, care provin din familii defavorizate socio-economic;

       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 
anul 2011;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
292   Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 pentru rectificarea anexei la HCL nr.253 din 21.07.2011 privind actualizarea 
valorilor de piaţă ale terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ.;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
293   Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  pentru  abrogarea  HCL  nr.229  din  21.07.2011  privind  transmiterea  în 
administrare,  pe  durata  realizării  investiţiei,  a  suprafeţei  de  teren  aituată  în  Piaţa  Petrodava  (B-dul 
Decebal), către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea construirii Centrului Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică.;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
294   Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea repartizăriirii unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra 
Neamţ;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
295   Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 
People to people Romania în vederea implementării proiectului “Let’s do it Romania”;

Dl. Consilier local Viorel Chirilă întreabă executivul dacă organizatorii sunt englezi?
Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului răspunde că organizatorii sunt români.
D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
296   Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.6  privind  aprobarea  solicitării  de  transmitere  a  unor  bunuri  imobile,  din 
domeniul public al Judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
297   Consiliului.  
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D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local al municipiului Piatra 
Neamţ în vederea achiziţionării de ghiozdane tip rucsac pentru elevii claselor I-IV din unităţile şcolare 
ale municipiului Piatra Neamţ, care provin din familii defavorizate socio-economic;

D-na Cornelia Tudorancea – 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.   
298   Consiliului.  

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  Şedinţă  – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Cornelia TUDORANCEA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.Ds.I
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