
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 55.123 din 29.12.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 28.12.2009 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.  4745  din 
22.12.2009, 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 Chitic 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 17 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat:, dl. 
Consilier local – Valeriu Andriţa, dl. Consilier local – Andrei Baciu, dl. Consilier Local – Viorel 
Chirilă şi dl. Consilier local – Theodor Cobzaru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. 
Bogdan Puşcaşu – Administrator  Public  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  d-na Dorina Staicu – 
Director  Economic,  dl.  Dan  Florea–  Director  Direcţia  Urbanism şi  Amenajarea  Teritoriului, 
directori  ai  societăţilor  comerciale  din subordinea consiliului  local  şi   reprezentanţi  ai  mass-
mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 19 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot 
începe lucrările.

D-na  Cornelia  Tudorancea  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi, 
conform Dispoziţiei  nr.  4745  din  22.12.2009,  completată  prin  Dispoziţia  nr.  4787  din 
28.12.2009, precizând că proiectele de hotărâri de la nr.2 la nr.6 sunt introduse pe ordinea de zi.

D-na Cornelia Tudorancea  – 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  rectificării  bugetului  local  al  municipiului  Piatra 

Neamţ pe anul 2009;
- iniţiator- primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  HCL  nr.  506/26.11.2009  privind  aprobarea 
documentaţiei  pentru  delegarea  de  gestiune  prin  concesiune  a  activităţii  de  depozitare  a 
deşeurilor, parte componentă a Serviciului de Salubrizare;

- iniţiator - primar Gheorghe Ştefan 
3. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 470/2009 privind aprobarea 

Planului operativ de acţiune, programului de măsuri pe perioada noiembrie 2009 – martie 2010 şi 
constituirea Comandamentului local de iarnă;

- iniţiator - primar Gheorghe Ştefan 
4.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  HCL nr.  228 din  25.08.2005 privind  aprobarea 

condiţiilor de execuţie a reţelelor de comunicaţii prin cablu de către operatorii de comunicaţii şi 
completarea  HCL nr.  100/29.03.2007 privind  înfiinţarea  serviciului  public  de administrare  a 
sistemelor de canalizaţii subterane pentru reţele de comunicaţii prin cablu;

- iniţiator - primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 9/2007;

- iniţiator - primar Gheorghe Ştefan



6.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  sumei  de  3.000  lei  Fundaţiei  “Cuvioasa 
Parascheva&Ioana din municipiul Piatra Neamţ, în vederea desfăşurării proiectului „IUBEŞTE-
DĂRUIND”;

- iniţiator - primar Gheorghe Ştefan

            D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind  aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 
Neamţ pe anul 2009;

D-na Cornelia Tudorancea – 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. 539   a Consiliului.  

             D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2 privind   modificarea  HCL  nr.  506/26.11.2009  privind  aprobarea 
documentaţiei  pentru  delegarea  de  gestiune  prin  concesiune  a  activităţii  de  depozitare  a 
deşeurilor, parte componentă a Serviciului de Salubrizare;

D-na Cornelia Tudorancea - 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. 540   a Consiliului.  

             D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3 privind  modificarea  şi  completarea  HCL  nr.  470/2009  privind 
aprobarea Planului operativ de acţiune,  programului de măsuri  pe perioada noiembrie 2009 – 
martie 2010 şi constituirea Comandamentului local de iarnă;

D-na Cornelia Tudorancea - 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. 541   a Consiliului.  

            D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind modificarea HCL nr. 228 din 25.08.2005 privind aprobarea 
condiţiilor de execuţie a reţelelor de comunicaţii prin cablu de către operatorii de comunicaţii şi 
completarea  HCL nr.  100/29.03.2007 privind  înfiinţarea  serviciului  public  de administrare  a 
sistemelor de canalizaţii subterane pentru reţele de comunicaţii prin cablu;

D-na Cornelia Tudorancea - 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. 542   a Consiliului.  

            D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind modificarea şi completarea HCL nr. 9/2007;
            D-na Cornelia Tudorancea - 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. 543   a Consiliului.  

            D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.6 privind  alocarea  sumei  de  3.000  lei  Fundaţiei  “Cuvioasa 
Parascheva&Ioana din municipiul Piatra Neamţ, în vederea desfăşurării proiectului „IUBEŞTE-
DĂRUIND”;



            D-na Cornelia Tudorancea - 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. 544   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de Şedinţă 
– declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă –  

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – 

OC/OC
2 ex.
Ds.I


