
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 15.262 din 03.04.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 03.04.2009 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39  alin  (2)  si  (3)  şi  ale  art.  115 alin.(1)  lit.b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 1.219 din 
30.03.2009,  PRIMARUL a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind 
invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 18 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Primar 
Gheorghe Ştefan, dl. Consilier Local Cobzaru Theodor Cristian, d-na Consilier Local Boengiu Elena, d-
na Consilier Local Tudorancea Cornelia Alexandra.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na 
Olaru Silvia – Director Direcţia Economică,  d-na Staicu Dorina – Şef Serviciu Buget, d-na Zelinca 
Rodica – Director Direcţia Taxe şi Impozite, dl. Bonciu Traian – Direcţia Urbanism, dl. Fecic Vespasian 
– Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, 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.

Dl.  Vasile Vişan – Secretarul municipiului solicită  propuneri pentru funcţia de Preşedinte de 
şedinţă.

Dl. Consilier Local Valeriu Andriţa propune numirea d-lui Consilier Local Chitic Dragoş Victor.
Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului supune la vot propunerea d-lui consilier local Andriţa 

Valeriu, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

153   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor  Chitic  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei Primarului nr. 1.219 din 30.03.2009. 

Dl.  Dragoş Victor Chitic  – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, care a fost 
aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
          1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Bugetului General al municipiului Piatra Neamţ, 
pe anul 2009;

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

- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamţ către constructorii  de bună credinţă şi a terenurilor închiriate  pentru care proprietarii  solicită 
cumpărarea prin licitaţie;

- iniţiator – Primar Gheoghe Ştefan

Dl. Chitic Dragoş Victor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind aprobarea Proiectului Bugetului General al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2009.
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Dl. Consilier Local Ouatu Vasile intervine spunând că în cadrul comisiei de specialitate nr.1 a 
fost analizată o solicitare primită de la E-on Gaz România, prin care se aduce la cunoştinţă faptul că 
Municipiul  Piatra  Neamţ,  potrivit  Sentinţei  nr.  326/27.01.2009  pronunţată  de  Tribunalul  Comercial 
Mureş,  este  obligat  la  plata  sumei  de 3.093.516,24 lei  reprezentând  contravaloarea  gazelor  naturale 
consumate şi neachitate de SC Aqua Calor SA, din care suma de 1.019.303,23 lei reprezintă penalităţi de 
întârziere facturate şi neachitate de către SC Aqua Calor SA, iar suma de 44.281 lei reprezintă cheltuieli 
de judecată. Dl. Consilier Local Ouatu Vasile întreabă dacă plata acestor sume este prevăzută în bugetul 
local ce urmează a fi aprobat.

D-na Olaru Silvia – Director Direcţia Economică – răspunde că sumele menţionate în solicitarea 
E-on Gaz România au fost avute în vedere şi prevăzute în capitolul Bunuri şi Servicii, împreună cu alte 
obligaţii de plată ce cad în sarcina Municipiului Piatra Neamţ.

Dl. Consilier Local Andrei Baciu – precizează că aceste sume au fost prevăzue şi în bugetul SC 
Aqua Calor SA.

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (dl. Consilier Local Negelschi Liviu şi dl. 
consilier local Chirilă Viorel).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
154   a Consiliului.  

Dl. Chitic Dragoş Victor – 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.

Dl. Chitic Dragoş Victor - 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.   
155   a Consiliului.  

Dl. Chitic Dragoş Victor – 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 închiriate pentru care proprietarii solicită cumpărarea 
prin licitaţie;

Dl. Chitic Dragoş Victor - 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.   
156   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Chitic Dragoş Victor – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Dragoş Victor CHITIC– Preşedinte de şedinţă –  _SS indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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