
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 43.981 din 09.10.2009
F-SAPL-03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 08.10.2009 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.3.498 din 02.10.2009, 
completată prin DISPOZIŢIA nr. 3.620 din 07.10.2009, 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, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 16 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: 
dl. Consilier Local Valeriu Andriţa, dl. Consilier Local Ghiocel Tonco, d-na Consilier Local Aurelia 
Simionică, d-na Consilier Local Cornelia Tudorancea, d-na Consilier Local Georgeta Luminiţa Vârlan. 
De  asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  dl.  Bogdan  Puşcaşu  –  Administrator  Public  al 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  dl.Lucica  Popârda–  Şef  Serviciu  în  cadrul  Direcţia  Unitatea  de 
Implementare a Proiectelor, dl. Ana Maria Siminiuc – Serviciu Comunicare directori ai societăţilor 
comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 18 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de Şedinţă Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii 

de  zi,  conform Dispoziţiei  nr.  3.498 din  02.10.2009,  precizând  că  proiectul  de  hotărâre  nr.3  este 
introdus pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.3.620 din 07.10.2009.

Dl. Viorel Strungariu– 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 pentru  modificarea  art.  2  din  HCL  nr.412/08.09.2009  privind  aprobarea 

aplicării  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;              
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

2.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  art.2  din  HCL  nr.  405/08.09.2009  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   

Dl. Viorel Strungariu  – Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local proiectul de hotarâre 
nr. 3, care a fost introdus pe ordinea de zi:

3. HOTĂRÂRE privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Rolling 
Stones Crew din Piatra Neamţ pentru a organiza a-IV-a ediţie a concursului de skateboard “Tare ca  
Piatra”;

- iniţiator- Primar Gheorghe ŞTEFAN

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.1 privind  modificarea  art.2  din  HCL  nr.412/08.09.2009  privind  aprobarea aplicării 
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. Viorel Strungariu - 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.  
439   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2 privind  modificarea  art.2  din  HCL  nr.  405/08.09.2009  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. Viorel Strungariu - 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.   
440   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Rolling Stones Crew 
din Piatra Neamţ pentru a organiza a-IV-a ediţie a concursului de skateboard “Tare ca Piatra”;

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
441   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Viorel STRUNGARIU – Preşedinte de şedinţă –  SS Indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I


