CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.46.526 din 26.10.2009
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.10.2009 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.3.747 din 19.10.2009,
completată prin DISPOZIŢIA nr. 3.797 din 21.10.2009, 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 Viorel CHIRILĂ şi dl. Consilier Local Stejărel Dumitru NISTOR. 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.
Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu,
d-na Camelia Prisecaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, d-na Silvia Geană – Consilier Primar
directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei
scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri locali, 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. 3.747 din 19.10.2009, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.5 la 11
sunt introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 3.797 din 21.10.2009.
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 privind aprobarea proiectului “Municipiul Piatra Neamţ, inovaţie şi
informatizare în folosul cetăţeanului şi a mediului de afaceri” şi a cheltuielilor legate de proiect;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei sumei de 744 mii lei,
alocată Consiliului Local prin HG nr. 1273/2008;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită pe o durată de 49 de ani, a unui spaţiu
în suprafaţă de 546,1 mp proprietatea municipiului, situat în incinta Stadionului municipal, str. Eroilor
nr. 18, către Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Sport a Judeţului Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 626/P/12.10.2009 “Construcţii
C1 şi C2 şi teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1346 mp”, str. Paharnicului nr. 3, zona A0,
din municipiul Piatra Neamţ şi vânzarea prin licitaţie publică;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de hotarâre
care au fost introduse pe ordinea de zi:
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”,
actualizată şi a indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de
15.10.2009) pentru: “Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare a Şcolii nr. 1, municipiul Piatra
Neamţ, judeţul Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”,
actualizată şi a indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de

15.10.2009) pentru : “Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare a Şcolii nr. 10, municipiul Piatra
Neamţ, judeţul Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare,
amenajare, modernizare, extindere şi echipare a Liceului de Artă Victor Brauner, Piatra Neamţ” –
corpul A, a “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru : “Reabilitare,
amenajare, modernizare şi echipare a Liceului de Artă Victor Brauner, Piatra Neamţ” – corpul A şi
corpul B şi a “Indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de
15.10.2009);
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare,
amenajare, modernizare, extindere şi echipare a Colegiului Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, a
“Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare şi echipare a Colegiului Naţional de Informatică, Piatra Neamţ” – corpul A – şcoală,
corpul B – cămin şi corpul C – cantină şi a indicatorilor tehnico – economici (Devizul general
actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009);
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare,
amenajare, modernizare, extindere şi echipare a Colegiului Naţional Calistrat Hogaş, Piatra Neamţ –
corpul C – fostă cantină, a “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru :
“Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare a Colegiului Naţional Calistrat Hogaş – Piatra
Neamţ” – corpul A – şcoală, corpul B – cămin şi corpul C – fostă cantină şi a “Indicatorilor tehnico –
economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009)”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Instalaţie de
transport pe cablu tip Tramvai suspendat Cozla Pietricica ” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei sumei de 258.000 lei,
obţinută prin HG nr. 1273/2008 de către Parohia Ortodoxă “Sfinţii Trei Ierarhi” Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului “Municipiul Piatra Neamţ, inovaţie şi informatizare în
folosul cetăţeanului şi a mediului de afaceri” şi a cheltuielilor legate de proiect;
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.
442 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei sumei de 744 mii lei, alocată
Consiliului Local prin HG nr. 1273/2008;;
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.
443 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe o durată de 49 de ani, a unui spaţiu în
suprafaţă de 546,1 mp proprietatea municipiului, situat în incinta Stadionului municipal, str. Eroilor nr.
18, către Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Sport a Judeţului Neamţ
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.
444 a Consiliului.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 626/P/12.10.2009 “Construcţii C1 şi C2 şi
teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1346 mp”, str. Paharnicului nr. 3, zona A0, din
municipiul Piatra Neamţ şi vânzarea prin licitaţie publică;
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.
445 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată şi a
indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009)
pentru : “Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare a Şcolii nr. 1, municipiul Piatra Neamţ,
judeţul Neamţ;
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.
446 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată şi a
indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009)
pentru : “Reabilitare, amenajare, modernizare şi echipare a Şcolii nr. 10, municipiul Piatra Neamţ,
judeţul Neamţ;
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.
447 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare, extindere şi echipare a Liceului de Artă Victor Brauner, Piatra Neamţ” – corpul A, a
“Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare şi echipare a Liceului de Artă Victor Brauner, Piatra Neamţ” – corpul A şi corpul B şi a
“Indicatorilor tehnico – economici (Devizul general actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009);
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.
448 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare, extindere şi echipare a Colegiului Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, a
“Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare şi echipare a Colegiului Naţional de Informatică, Piatra Neamţ” – corpul A – şcoală,
corpul B – cămin şi corpul C – cantină şi a indicatorilor tehnico – economici (Devizul general
actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009);
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.
449 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind aprobarea “Studiului de fezabilitate” actualizat, pentru : “Reabilitare, amenajare,
modernizare, extindere şi echipare a Colegiului Naţional Calistrat Hogaş, Piatra Neamţ – corpul C –
fostă cantină, a “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii”, actualizată, pentru : “Reabilitare,
amenajare, modernizare şi echipare a Colegiului Naţional Calistrat Hogaş – Piatra Neamţ” – corpul A

– şcoală, corpul B – cămin şi corpul C – fostă cantină şi a “Indicatorilor tehnico – economici (Devizul
general actualizat la cursul Euro din data de 15.10.2009)”;
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.
450 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Instalaţie de transport pe cablu
tip Tramvai suspendat Cozla Pietricica ” din municipiul Piatra Neamţ;
Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa solicită executivului mai multe informaţii despre acest
proiect, întrucât nu a avut timp să-l citească.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan răspunde d-lui Consilier local Gheorghe Dumitreasa că poate să se
abţină de la acest proiect. Nu poate să dea lămuriri suplimentare, pentru că nu a citit deloc proiect de
hotărâre.
Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă ce se face până la urmă lift sau tramvai şi
care este diferenţa între ele? Banii pentru acestă investiţie sunt de la Guvern?
Dl. Primar Gheorghe Ştefan răspunde că liftul funcţionează pe şine, iar tramvaiul funcţionează
pe cablu. Referitor la cea de-a doua întrebare vom primi bani la sfârşitul lunii octombrie, atunci va fi şi
şedinţă ordinară, în cadrul căreia va fi un proiect de hotărâre cu rectificarea bugetului local şi vor fi
prinse în buget sumele primite.
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.
451 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei sumei de 258.000 lei, obţinută
prin HG nr. 1273/2008 de către Parohia Ortodoxă “Sfinţii Trei Ierarhi” Piatra Neamţ;
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.
452 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
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