CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMł
Nr.24.517 din 16.06.2010
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 11.06.2010 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.2372 din 08.06.2010,
completată prin DispoziŃia nr. 2.407 din 11.06.2010, 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,
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 19 consilieri, care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl.
Consilier Local Traian Cociorbă, dl. Consilier Local Ghiocel Tonco. De asemenea, în calitate de
invitaŃi participă: dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public, d-na Marina Gavril – DirecŃia Tehnică,
d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu AdministraŃie Publică Locală, d-na Oana Tian – DirecŃia Unitatea de
Implementare a Proiectelor, d-na Roxana Mateciuc - DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor,
directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei
scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinŃă participă 21 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei
Primarului nr. 2372 din 08.06.2010, precizând că proiectul de hotărâre nr. 5 este introdus pe ordinea de
zi prin Dispozitia Primarului nr. 2.407 din 11.06.2010.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 97/05.03.2009 privind aprobarea proiectului
“Crearea de spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a unei arii
de parcări în zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B – dul Dacia şi amenajarea complexă
a pârâului Cuejdiu”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 93/05.03.2009 privind aprobarea proiectului
“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra
NeamŃ – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi carosabile – pasaj auto
subteran, parcaje subterane”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 135 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului
“Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra NeamŃ, pentru
furnizarea unor servicii sociale” şi a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Proiectului OperaŃional
Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenŃie 1.1, Sub – domeniul : Centre urbane;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiŃional la Acordul de parteneriat, încheiat între
municipiul Piatra NeamŃ şi Consiliul JudeŃean NeamŃ în cadrul proiectului “Reabilitarea şi
modernizarea spaŃiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra NeamŃ, pentru furnizarea unor servicii
sociale”, în cadrul Proiectului OperaŃional Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenŃie
1.1, Sub – domeniul : Centre urbane;
- iniŃiator – Viceprimar Ana Monda
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Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.5
introdus pe ordinea de zi, conform Dispozitiei nr. 2.407 din 11.06.2010:
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate
pentru investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe V1, strada Orhei din municipiul Piatra
NeamŃ”;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr. 97/05.03.2009 privind aprobarea proiectului “Crearea de
spaŃii publice urbane în municipiul Piatra NeamŃ, prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări în
zona intersecŃiei PiaŃa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B – dul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului
Cuejdiu”, precum 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.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
226 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr. 93/05.03.2009 privind aprobarea proiectului “Restaurarea şi
punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra NeamŃ – prin
amenajări urbanistice, amenajări ale circulaŃiilor pietonale şi carosabile – pasaj auto subteran, parcaje
subterane”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;
Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu 19 voturi Pentru şi 2 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier local
Liviu Negelschi).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 227 a Consiliului
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr. 135 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului
“Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra NeamŃ, pentru
furnizarea unor servicii sociale” şi a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Proiectului OperaŃional
Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenŃie 1.1, Sub – domeniul : Centre urbane;
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.
228 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea Actului adiŃional la Acordul de parteneriat, încheiat între municipiul
Piatra NeamŃ şi Consiliul JudeŃean NeamŃ în cadrul proiectului “Reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor
din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra NeamŃ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, în cadrul
Proiectului OperaŃional Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenŃie 1.1, Sub – domeniul:
Centre urbane;
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.
229 a Consiliului.
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate pentru
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe V1, strada Orhei din municipiul Piatra NeamŃ”;
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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.
230 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
MN/MN
2 ex.
Ds.I
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