
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  26.958 din 04.05.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 18.06.2009 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. 2042 din 15.06.2009, 
PRIMARUL a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind  invitaţi  la 
şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.Primar  – Gheorghe Ştefan,  d-na Viceprimar  – Ana Monda,  dl. 
Viceprimar  – Dragoş Victor Chitic  şi  18 consilieri,  care au fost  aleşi.  Lipsesc motivat:  Secretarul 
Municipiului – dl.Vasile Vişan, dl. Consilier Local Andriţa Valeriu, dl. Consilier Local Chirilă Viorel, 
dl. Consilier Local Gheorghe Dumitreasa.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Bogdan 
Puşcaşu  –  Administrator  Public  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  d-ra  Oana  Catzaiti  –  Şef  Serviciu 
Administraţie Publică, d-na Staicu Dorina – Direcţia Economică, dl. Fecic Vespasian – Şef Serviciu 
Administrare  Patrimoniu,  dl.  Gabriel  Muraru  –  Şef  Serviciu  Comunicare,  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.  Dragoş  Victor  Chitic–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2042 din  15.06.2009,  precizând  că  proiectele  de  hotărâre  de  la  nr.8  la  nr.14  sunt 
introduse pe ordinea de zi, iar proiectul de hotărâre nr.3 este retras de pe ordinea de zi.

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  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 cesionarea unui contract către S.C. Perla Invest S.R.L.;

                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
2.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  Anexei  nr.  2  la  Contractul  de  concesiune  nr. 

18684/10.12.1999, actualizat;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

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

4. HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de cetăţean de onoare, d-nei Mihaela Rădulescu;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

5. HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de cetăţean de onoare, d-lui Vasile Muraru;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

6. HOTĂRÂRE pentru completarea Art. 2 din HCL nr. 82 din 05.03.2009 privind asocierea 
Municipiului  Piatra  Neamţ  cu  S.C.  Foto  Catalog  S.R.L.  Piatra  Neamţ  în  vederea  organizării 
Festivalului „MISS GLOB INTERNAŢIONAL ROMÂNIA”;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

7.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Centrul 
pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” în vederea organizării Sărbătorii Sânzienelor;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotarâre, care au fost introduse pe ordinea de zi:



8. HOTĂRÂRE privind  corecţia  valorii  de  inventar  a  activelor  corporale  rezultate  din 
“Programul  pentru  managementul  deşeurilor  solide”  în  Piatra  Neamţ  înregistrate  prin  HCL  nr.
276/31.08.2006 şi HCL nr.239/28.05.2009;

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
9.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;
        - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
10.  HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia  Comisiei  de aplicare  a Legii  nr. 10/2001 a 

suprafeţelor de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ;
        - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 pct. 3 la HCL nr. 244/28.05.2009  privind 

alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr.748/19.12.2008 privind aprobarea 

proiectului “Dezvoltarea Turismului din Piatra Neamţ prin promovarea activităţilor de marketing şi a 
produselor cu specific local”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect;

      - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
13. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  preţurilor  estimative  de  vânzare  a  unităţilor  locative 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ rezultate în urma Programului de reabilitare termică;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
14. HOTĂRÂRE privind completarea  comisiei  e  validare  constituită  prin  HCL nr.405 din 

19.06.2008;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind  completarea Contractului de societate civilă nr.9/08.12.2006, încheiat  între 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi  SC PERLA INVEST SRL prin  cesionarea  contractului  de  lucrări  nr.
37784/13.07.2007 privind “Proiectare şi execuţie TRASEU TURISTIC PIETRICICA” ;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
265   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.2 pentru  modificarea Anexei  nr.2 la Contractul  de concesiune nr.18.684/10.12.1999 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
266   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.14 privind completarea comisiei e validare constituită prin HCL nr.405 din 19.06.2008;

D-na consilier local Cornelia Tudorancea propune pe dl.consilier local Viorel Strungariu.
Dl. Dragoş Victor Chitic -  Preşedinte de şedinţă – supune la vot propunerea d-nei consilier 

local Cornelia Tudorancea, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
267   a Consiliului.  



Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.4 privind  acordarea  titlului  de  „Cetatean  de  onoare”  al  Municipiului  Piatra  Neamţ 
doamnei Mihaela RĂDULESCU;

Se procedeaza la inmanarea buletinelor de vot SECRET.
D-na Maria Gagea – secretar comisia de validare, prezinta procesul verbal al comisiei:

- voturi exprimate: 20;
- voturi valabile: 20;
- voturi PENTRU – 17;
- Voturi ÎMPOTRIVĂ – 3;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
268   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.5 privind  acordarea  titlului  de  „Cetatean  de  onoare”  al  Municipiului  Piatra  Neamţ 
domnului Vasile MURARU;

Se procedeaza la inmanarea buletinelor de vot SECRET.
D-na Maria Gagea – secretar comisia de validare, prezinta procesul verbal al comisiei:

- voturi exprimate: 20;
- voturi valabile: 20;
- voturi PENTRU – 17;
- Voturi ÎMPOTRIVĂ – 3;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
269   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.6 privind  încheierea  unui parteneriat  pentru  organizarea  Festivalului  „MISS GLOB 
INTERNATIONAL ROMANIA”;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
270   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.7 privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Centrul pentru 
Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” în vederea organizării Sărbătorii Sânzienelor;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
271   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind  corecţia valorii de inventar a activelor corporale rezulatate din “Programul 
pentru managementul deşeurilor solide” în Piatra Neamţ înregistrate prin HCL nr.276/31.08.2006 şi 
HCL nr. 23; 

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
272   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.9 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ;



Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 273   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.10 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a suprafeţelor 
de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 274   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 pentru modificarea Anexei nr. 1 pct. 3 la HCL nr. 244/28.05.2009  privind alocarea 
unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 275   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.12 pentru  modificarea  şi  completarea  HCL  nr.748/19.12.2008  privind  aprobarea 
proiectului “Dezvoltarea Turismului din Piatra Neamţ prin promovarea activităţilor de marketing şi a 
produselor cu specific local”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 276   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.13 privind aprobarea preţurilor estimative de vânzare a unităţilor locative aparţinând 
municipiului Piatra Neamţ rezultate în urma Programului de reabilitare termică;

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 277   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Dragoş Victor Chitic– 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


