
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 39469 din 14.10.2011
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 13.10.2011 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.2175 din 12.10.2011, completată prin 
DISPOZIŢIA nr.2180 din 13.10.2011, 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, dl. Secretar al Municipiului – Vasile Vişan,  dl. Administrator Public - 
Bogdan Puşcaşu şi 17 consilieri  locali,  care au fost  aleşi.  Lipsesc motivat:  dl.Consilier  local  Viorel 
Chirilă, dl. consilier local Cristian Theodor Cobzaru, dl. consilier local Vasile Ouatu, dl. consilier local 
Liviu Negelschi şi d-na consilier local Georgeta Luminiţa Vârlan.  De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: d-na Camelia Prisecaru – Director Direcţia Asistenţă Socială, d-na Dorina Staicu – Director 
Direcţia  Economică,  d-na  Cristina  Movilă  –  Şef  Birou  Resurse  Umane,  dl.  Gabriel  Muraru  –  Şef 
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică 
Locală, dl. Vlad Tudor – Putătorul de Cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent de 
Lucru  al  Consiliului  Local,  d-na  Sonia  Pavelescu  -  Director  Centrul  Social  Pietricica,  directori  ai 
societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi  reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise  şi 
audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  19  de  consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr.2175 din 12.10.2011, precizând că proiectele nr.7, pr.8 şi pr.nr.9 sunt introduse pe ordinea de zi prin 
Dispoziţia nr. 2180 din 13.10.2011.

Dl. Traian Cociorbă– 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 rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2011;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE privind înregistrarea şi punerea în funcţiune a mijlocului fix – Amenajarea de noi 
spaţii de cazare şi dotarea noului sediu al Centrului Social Pietricica, str. Cetatea Neamţului nr.34, Piatra 
Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind înregistrarea şi punerea în funcţiune a mijlocului fix –Centrul de Sprijin şi 
Asistenţă Specializată pentru copii, str. Gavril Galinescu nr. 11, Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  266  din  31.08.2006  privind  aprobarea 
Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Centrului Social Pietricica;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 311 din 11.08.2010 privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii şi a statului de personal ale Centrului Social “Pietricica” Piatra Neamţ – anul 2010;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  contractului  de societate  civilă  nr.  13.104 din 01.04.2010, 
încheiat între municipiul Piatra Neamş şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban S.A.
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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          Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 2180 din 13.10.2011.

7. HOTĂRÂRE pentru rectificarea Art. 1 la HCL nr. 290 din 25.08.2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE privind  asumarea  obligativităţii  Consiliului  Local  Piatra  Neamţ  de  a  menţine 
obiectul de activitate la obiectivul de investiţie ”Centrul Social Pietricica”, str. Cetatea Neamţului nr. 34 
din municipiul Piatra Neamţ”, pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ, a unui bun imobil, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 3;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2011;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
343   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind înregistrarea şi punerea în funcţiune a mijlocului fix – Amenajarea de noi spaţii de 
cazare şi dotarea noului sediu al Centrului Social Pietricica, str. Cetatea Neamţului nr.34, Piatra Neamţ;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
344   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.3 privind  înregistrarea  şi  punerea  în  funcţiune  a  mijlocului  fix  –  Centrul  de  Sprijin  şi 
Asistenţă Specializată pentru copii, str. Gavril Galinescu nr. 11, Piatra Neamţ;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
345   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind pentru modificarea HCL nr. 266 din 31.08.2006 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului Social Pietricica;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
346   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr. 311 din 11.08.2010 privind aprobarea organigramei, a statului 
de funcţii şi a statului de personal ale Centrului Social “Pietricica” Piatra Neamţ;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
347   Consiliului.  
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Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 pentru modificarea contractului de societate civilă nr. 13.104 din 01.04.2010, încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban S.A.;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
348   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 pentru rectificarea Art. 1 la HCL nr. 290 din 25.08.2011;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
349   Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind  asumarea obligativităţii Consiliului Local Piatra Neamţ de a menţine obiectul de 
activitate  al  obiectivului  de investiţie  ”Centrul  Social  Pietricica”  – str.  Cetatea Neamţului  nr.34 din 
municipiul Piatra Neamţ”, pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării;

Dl. Consilier local Dragoş Chitic propune Consiliului Local următorul amendament: “se menţine  
obiectul  de  activitate  la  obiectivul  de  investiţie,  pe  o  perioadă  de  10  ani,  de  la  data  punerii  în  
funcţiune”.

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
350   Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamş, a 
unui bun imobil, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 3;

Dl. Traian Cociorbă– 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.   
351   Consiliului  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  Dl. Traian Cociorbă  – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Traian COCIORBA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.Ds.I
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