
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 38.397 din 08.09.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 08.09.2009 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.3.072  din  04.09.2009,  completată  prin 
Dispoziţia nr.3.118 din 07.09.2009,  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 – Chitic Dragoş Victor, 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 16 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. 
Consilier Local Theodor Cristian Cobzaru, dl. Consilier Local Viorel Chirilă, dl. Consilier Local Liviu 
Negelschi,  dl.  Consilier  Local  Corneliu  Ptaşnec,  d-na  Consilier  Local  Cornelia  Tudorancea.   De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public al Municipiului, 
d-na  Dorina  Staicu  –  Director  Direcţia  Economică,  dl.Marin  Bordei  –  Şef  Serviciu  Administrare 
Patrimoniu, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, d-na Cecilia Ştefănescu – Direcţia Unitatea 
de Implementare a Proiectelor, d-na Mariana Lefter - Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, d-
na Irina Vasiliu - Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, d-na Nicoleta Husaru – Purtător de 
cuvânt al primăriei, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi 
ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la şedinţă  participă  18  de  consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 3.072 din 04.09.2009, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 5 la nr. 12 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia Primarului nr.3.118 din 07.09.2009 privind completarea ordinii de zi.

Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 

pentru investiţia “Locuinţe sociale cartier Văleni”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  preluării  de  către  Primăria  municipiului  Piatra  Neamţ  a 
cheltuielilor  ce  revin  în  sarcina  asociaţiilor  de  proprietari  pentru  reabilitarea  blocurilor  de  locuinţe, 
măsură aplicabilă la asociaţiile de proprietari care au acordul notarial prin care majoritatea proprietarilor 
inclusiv  toţi  proprietarii  ultimului  nivel  şi  –  au dat  acceptul  pentru  ca  Primăria  municipiului  Piatra 
Neamţ să construiască locuinţe tip mansardă;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 344 din 27.08.2009; 

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     
            Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de 
zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 3.118 din 07.09.2009:

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea aplicării Municipiului Piatra Neamţ la Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin proiectul “Program de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ – sesiunea 
2009”, precum şi aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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6.  HOTĂRÂRE  privind  alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.  HOTĂRÂRE privind transmiterea terenului liber de orice sarcini şi în mod gratuit pe toată 
durata de execuţie a obiectivului de investiţie către Compania Naţională de Investiţii SA prin care se 
derulează   programul “ SĂLI DE SPORT”, în vederea construirii Sălilor de Educaţie Fizică la 7 unităţi 
scolare din municipiul Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE privind  angajamentul de a asigura finanţarea  pentru programul “SĂLI DE 
SPORT” derulat prin Compania Naţională de Investiţii, în vederea construirii Sălilor de Educaţie Fizică 
la 7 unităţi scolare din municipiul Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  Art.2  din HCL nr  147/26.03.2009, pentru  includerea  în 
Programul “Săli de Sport” derulat prin Compania Naţională de Investiţii SA, a obiectivului de investiţii: 
Construire Sală de Sport Scolară cu o capacitate de 150 de locuri în Str.Mihai Viteazu fn; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

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

12. HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Piatra Neamţ la Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

 
Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre  nr.1  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de  fezabilitate  pentru 
investiţia “Locuinţe sociale cartier Văleni”;

Dl. Valeriu Andriţa- 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.   
401   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2  pentru  completarea  Anexei  nr.  2  la  HCL  nr.  152  din  26.03.2009  privind  aprobarea 
condiţiilor de preluare şi a criteriilor de selecţie privind cheltuielile corespunzătoare cotei de 20 la sută 
aferente lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
402   a Consiliului.  

Dl.  Valeriu Andriţa -  Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-na consilier local Aurelia Simionică).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
403   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru completarea HCL nr. 344 din 27.08.2009.
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Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
404   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.5  privind  aprobarea  aplicării  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin proiectul “Program de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ – sesiunea 
2009”, precum şi aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
405   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (d-na local Aurelia Simionică, dl. Consilier local 
Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Neculai Tănase).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
406   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7  privind  transmiterea terenului liber de orice sarcini şi în mod gratuit pe toată durata de 
execuţie a obiectivului de investiţie către Compania Naţională de Investiţii SA prin care se derulează 
programul “ SĂLI DE SPORT”, în vederea construirii Sălilor de Educaţie Fizică la 7 unităţi scolare din 
municipiul Piatra Neamţ;

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
407   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  privind  angajamentul  de a  asigura finanţarea   pentru  programul  “SĂLI DE SPORT” 
derulat  prin  Compania  Naţională  de Investiţii,  în  vederea construirii  Sălilor  de Educaţie  Fizică la  7 
unităţi scolare din municipiul Piatra Neamţ;

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
408   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.9  pentru  modificarea Art.2 din HCL nr 147/26.03.2009 privind transmiterea  în folosinţă 
gratuită Companiei Naţionale de Investiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, a 
terenului în suprafaţă de 3.300 mp, proprietatea privată a municipalităţii, situat în str. Mihai Viteazu f.n.;

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
409   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.10  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;
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Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
410   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind  participarea municipiului Piatra Neamţ la Programul de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
411   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.12  privind  aprobarea aplicarii  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in localităţi prin proiectul „Program de 
imbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi in Municipiul Piatra Neamţ – Zona B-dul 
Dacia, Aleea Viforului, Aleea Tiparului”, precum si aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici.;

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
412   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  dl. Valeriu ANDRIŢA– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRIŢA – Preşedinte de şedinţă –  ___SS indescifrabil______

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – ____ SS indescifrabil ______

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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