
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 43399 din 28.12.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi, 27.12.2012 în şedinţă extraordinară a

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.  39,  alin.4  si  ale  art.  115  alin.1  lit.b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,ș  
prin  DISPOZIŢIA  Primarului  nr.2340  din  17.12.2012,  modificată  prin  Dispozi iile  nr.2361  dinț  
20.12.2012 i 2393 din 27.12.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatraș  
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe tefan,  Ș dl.  Viceprimar  – Dragoş Victor 
Chitic,  d-na  Viceprimar  –Monica  Anton,  dl.  Florin  Fecic  –  Secretarul  Municipiului  şi  20  de 
consilieri locali, care au fost aleşi. La edin ă participă dl. Cătălin Drăgu anu, însă nu- i va exprimaș ț ș ș  
votul,  întrucât  i-a prezentat  demisia  din func ia de consilier  local.  ș ț De asemenea,  în calitate  de 
invitaţi  participă:  dl.  Vasile  Vi an  -  Consultant  administra ie  publică,  dl.  Bogdan  Pu ca u  –ș ț ș ș  
Administrator Public, d-na Dorina Staicu – Director Economic,  dl. Gabriel Muraru - ef ServiciuȘ  
Comunicare i Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, d-na Oanaș  
Sârbu -  ef  Serviciul  Administra ie  Publică Locală,  dl.  Dragoş Ştefan – Aparatul  Permanent  alȘ ț  
Consiliului Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi 
ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă  participă  22 de consilieri  locali,  şedinţa  este legal  constituită  şi se pot 
începe lucrările.

D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 2340 din 17.12.2012, precizând că proiectele de hotărâre nr.5, nr.6 i nr.7 au fost introduse peș  
ordinea de zi, iar proiectul de hotărâre nr.1 a fost retras, prin dispozi ia nr.2393/27.12.2012.ț

D-na Ana Monda– 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 modificarea HCL nr.372 din 12.12.2012;

                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
2.  HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Modernizare  Pia a  Mihailș ț  

Kogălniceanu;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  surselor  de  finan are  ale  proiectului  ”Dezvoltareaț  
infrastructurii  turistice pe masivul  Cozla,  municipiul  Piatra Neam , jude ul Neam ”,  Cod SMISț ț ț  
2087;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. i R.L.U. aferent – Extindere parter a sediuluiș  
Firmă i Laborator pentru analize medicale,  proprietate privată,  str.  Bistri ei  nr.6, bl.F32, sc.A,ș ț  
parter fost ap.2;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi:

5.HOTĂRÂRE privind  stabilirea  criteriilor  de  acordare  a  gratuită ii  pe  mijloacele  deț  
transport în comun pe anul 2013;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.363 din 12.12.2012;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Asocia ia Children Forever;ț
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                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

    D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobare PUZ i RLU aferent- Modernizare Pia a Mihail Kogălniceanu;ș ț

D-na Ana Monda– 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. 387 a   Consiliului.  

D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3  privind modificarea surselor de finan are ale proiectului ”Dezvoltarea infrastructuriiț  
turistice pe masivul Cozla, municipiul Piatra Neam , jude ul Neam , Cod SMIS 2087”;ț ț ț

D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 18 voturi PENTRU i 2 voturi Împotrivă (dl.consilier local Ion Cazacu i dl.consilierș ș  
local Popescu Vasile).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 388 a   Consiliului.  

 D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4  privind aprobare PUZ i RLU aferent- Extindere parter a sediului firmă i laboratorș ș  
pentru analize medicale, proprietatea SC IGIENA SRL, str. Bistri ei nr.6, bl.F32, sc.A, parter, fostț  
ap.2;

D-na Ana Monda– 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. 389 a   Consiliului.  

D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.5  privind  stabilirea  criteriilor  de  acordare  a  gratuită ii  pe  mijloacele  de  transport  înț  
comun pe anul 2013;

Dl. Consilier  local Constantin Teodorescu prezintă următorul amendament:  ”introducerea 
literei  l  cu  gratuitate  acordată  elevilor  care  au  ob inut  premiul  I,  II  sau  III  la  olimpiadeleț  
na ionaleț  ”.

D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot amendamentul d-lui consilier local 
Constantin Teodorescu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda– 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. 390 a   Consiliului.  

D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr.363 din 12.12.2012 privind aprobarea nivelului chiriei i alș  
redeven ei  pentru  imobilele  apar inând  Municipiului  Piatra  Neam ,  precum  i  contravaloareaț ț ț ș  
folosin ei  fără  forme legale  a  imobilelor  proprietatea  unită ii  administrati-teritoriale,  pentru anulț ț  
2013;

D-na Ana Monda– 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. 391 a   Consiliului.  

D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Asocia ia Childrenț ș ț  
Forever;

D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă  supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 392 a   Consiliului.  

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana MONDA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Florin FECIC - Secretarul Municipiului –  SS INDESCIFRABIL

MN/MN/2 ex.Ds.I
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