CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMł
Nr. 22.252 din 07.06.2010
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 03.06.2010 în şedinŃa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ
În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea
AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr.2.249 din 31.05.2010,
completată prin DispoziŃia nr.2.316 din 02.06.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă.
La şedintă sunt prezenŃi: dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar –Ana Monda,
dl. Secretar al municipiului – Vasile Vişan şi 20 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.
Consilier local Andrei Baciu. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: dl. Marin Bordei – Şef
Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, d-ra Oana Catzaiti –
Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului
local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinŃă participă 22 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei
nr. 2.249 din 31.05.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.2 la nr.9 sunt introduse pe
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2.316 din 02.06.2010, iar proiectul de hotărâre nr. 3 este Retras de pe
ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 2.336 din 03.06.2010.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, care a fost aprobată
în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaŃiei aferente organizării licitaŃiei pentru
delegarea administrării SC Perla Invest SRL;
- iniŃiatori – Consilier local – Maria Gagea
- Consilier local – Gheorghe Dumitreasa
- Consilier local – Gheorghe Deaconu
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – prezintă Consiliului Local proiectele de
hotărâre introduse pe ordinea de zi:
2. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia
Ileana din Piatra NeamŃ în vederea organizării evenimentului “A V a ediŃie a concursului de
skateboard Tare ca Piatra”;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
3. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Dolhescu
Carmen din Piatra NeamŃ în vederea promovării pe plan naŃional a solistei de muzică uşoară Voda
Carmen;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Ecologie Urbană – Mediu de comunicare
interactivă cu cetăŃenii Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de obiect;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Sistem integrat pentru managementul
asistenŃei sociale de către Primăria Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de obiect;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Platforma de instruire continuă pentru
angajaŃii Primăriei Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
7. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.148 din 29.04.2010;
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- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
8. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei
NaŃionale a Pădurilor în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al municipiului
Piatra NeamŃ a drumului forestier Ursoaia – Bîtca Doamnei în lungime de 1.8 km;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
9. HOTĂRÂRE privind acceptarea donaŃiei Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala
Piatra NeamŃ, către municipiul Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea documentaŃiei aferente organizării licitaŃiei pentru delegarea
administrării SC Perla Invest SRL.
Dl. consilier local Liviu Negelschi aduce la cunoştinŃa Consiliului Local că a depus în
completarea proiectului, o Informare ce cuprinde necesitatea, oportunitatea şi riscurile delegării
activităŃii de administrare a SC Perla Invest SRL;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu 4 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Gheorghe
Dumitreasa, dl. Consilier local Neculai Tănase, d-na consilier local Aurelia Simionică ) şi 18 voturi
PENTRU.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
218 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia Ileana din
Piatra NeamŃ în vederea organizării evenimentului “ A V a ediŃie a concursului de skateboard Tare ca
Piatra”;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu 3 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier local
Neculai Tănase, d-na consilier local Aurelia Simionică ) şi 19 voturi PENTRU.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
219 a Consiliului.

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea proiectului “Ecologie Urbană – Mediu de comunicare interactivă cu
cetăŃenii Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de obiect;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
220 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea proiectului “Sistem integrat pentru managementul asistenŃei sociale de
către Primăria Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de obiect;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
221 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea proiectului “Platforma de instruire continuă pentru angajaŃii Primăriei
Municipiului Piatra NeamŃ”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
222 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind abrogarea HCL nr.148 din 29.04.2010;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
223 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei NaŃionale a
Pădurilor în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra
NeamŃ a drumului forestier Ursoaia – Bîtca Doamnei în lungime de 1.8 km;
Dl. Liviu Negelschi – consilier local – întreabă executivul dacă terenul menŃionat în proiectul
de hotărâre poate fi scos din domeniul public al statului.
Dl. Secretar al municipiului Vasile Vişan răspunde că terenul rămâne în administrarea statului,
dar va fi administrat de Consiliul Local al municipiului Piatra NeamŃ.
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
224 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind acceptarea donaŃiei Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Piatra NeamŃ,
către municipiul Piatra NeamŃ;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
225 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă – declară
închise lucrările şedinŃei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
Dl. Vasile OUATU – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil
Dl. Vasile VIŞAN - Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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