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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 41.310 din 18.10.2010 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 15.10.2010 în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
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. 3685 din 11.10.2010, completată prin 
DispoziŃia nr. 3747 din 14.10.2010, 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, dl.Bogdan Puşcaşu – Administrator Public şi 16 consilieri 
locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Valeriu AndriŃa, dl.Consilier local Viorel 
Chirilă, dl.Consilier local Traian Cociorbă, d-na Consilier local Maria Gagea, d-na Consilier local 
Georgeta LuminiŃa Vârlan.  De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: d-ra Oana Catzaiti – Şef 
Serviciu  AdministraŃie Publică Locală,  d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Marin 
Bordei – Şef Birou Administrare Patrimoniu, directori ai societăŃilor comerciale din subordinea 
consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 18 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 
3685 din 11.10.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.8 la nr.11 sunt introduse pe ordinea de 
zi prin DispoziŃia nr. 3747 din 14.10.2010.  

Dl. Dragoş Chitic – 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 privind scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren aflat în proprietatea 
municipiului Piatra NeamŃ, în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea infrastructurii Turistice în 
zona Masivului Cozla, din municipiul Piatra NeamŃ – Realizare pârtie de schi pentru începători”; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 381/2006 privind constituirea 
comisiei de soluŃionare a cererilor depuse în baza OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 
NaŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ privind 
utilizarea sumei, alocate în completarea surselor proprii, pentru compensarea creşterilor neprevizionate 
ale preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei termice furnizate populaŃiei în sistem 
centralizat corespunzător anului 2010; 
  - iniŃiator  – Viceprimar Dragoş Chitic 
 4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ  pe anul 
2010, privind utilizarea sumei alocate în completarea surselor proprii, pentru cofinanŃarea lucrărilor de 
investiŃii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a municipiului 
Piatra NeamŃ; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010, pentru utilizarea unor sume de bani,  alocate în completarea resurselor proprii, în baza Legii nr. 
114/1996 privind finalizarea lucrărilor de investiŃii pentru locuinŃele sociale; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
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 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract între Municipiul Piatra NeamŃ şi 
Bursa Română de Mărfuri S.A. – prin Terminalul B.R.M. Piatra NeamŃ, pentru vânzarea unor bunuri 
imobile proprietatea privată a municipiului/achiziŃionarea de bunuri şi servicii pentru municipiul Piatra 
NeamŃ, prin licitaŃie publică; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 7. HOTĂRÂRE privind încetarea suspendării din funcŃia publică de conducere şi încetarea 
raporturilor de muncă, prin pensionare, a d-nei Zelincă Rodica director executiv – DirecŃia Taxe şi 
Impozite a municipiului Piatra NeamŃ. 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra NeamŃ va asigura aducerea la cunostinŃă publică a 

prezentei. 
 
Dl.Dragoş Chitic– Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 

introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 3747 din 14.10.2010: 
8. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a 13 autorizaŃii taxi disponibile 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi şi în regim de închiriere; 
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 

9. HOTĂRÂRE privind încheierea unei tranzacŃii între municipiul Piatra NeamŃ şi Consiliul 
JudeŃean NeamŃ; 

- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL nr. 474 din 29.10.2009 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010; 
  - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 

11. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”;    
  - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 
           Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind scoaterea definitivă din fondul forestier a terenului, în suprafaŃă de 6,1359 ha, aflat 
în proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea infrastructurii 
Turistice în zona Masivului Cozla, din municipiul Piatra NeamŃ – Realizare pârtie de schi pentru 
începători”; 
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
379 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 381/2006 privind constituirea comisiei de 
soluŃionare a cererilor depuse în baza OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului NaŃional privind 
sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală; 
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
380 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ privind utilizarea 
sumei, alocate în completarea surselor proprii, pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale 
preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei termice furnizate populaŃiei în sistem 
centralizat corespunzător anului 2010; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
381 a Consiliului. 
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 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ  pe anul 2010, privind 
utilizarea sumei alocate în completarea surselor proprii, pentru cofinanŃarea lucrărilor de investiŃii în 
vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a municipiului Piatra NeamŃ; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
382 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 pentru aprobarea Raportului primarului municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2010, pentru 
utilizarea unor sume de bani,  alocate în completarea resurselor proprii, în baza Legii nr. 114/1996 
privind finalizarea lucrărilor de investiŃii pentru locuinŃele sociale; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
383 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea încheierii unui contract între Municipiul Piatra NeamŃ şi Bursa Română 
de Mărfuri S.A. – prin Terminalul B.R.M. Piatra NeamŃ, pentru vânzarea unor bunuri imobile 
proprietatea privată a municipiului/achiziŃionarea de bunuri şi servicii pentru municipiul Piatra NeamŃ, 
prin licitaŃie publică; 
 Dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public- explică consilierilor locali necesitatea 
implementării acestui proiect de hotărâre. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
384 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind încetarea suspendării din funcŃia publică de conducere şi încetarea raporturilor de 
muncă, prin pensionare, a d-nei Zelincă Rodica director executiv – DirecŃia Taxe şi Impozite a 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
385 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind declanşarea procedurii de atribuire a 13 autorizaŃii taxi disponibile pentru 
realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi şi în regim de închiriere; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
386 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind încheierea unei tranzacŃii între municipiul Piatra NeamŃ şi Consiliul JudeŃean 
NeamŃ; 
 Dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public- intervine argumentând motivele iniŃierii acestui 
proiect de hotărâre; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
387 a Consiliului. 
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 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind modificarea Anexei nr. 2 din HCL nr. 474 din 29.10.2009 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010; 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
388 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;    
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
389 a Consiliului. 

 
 
 
 
 
 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă – declară închise 
lucrările şedinŃei. 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Dragoş CHITIC  – Preşedinte de şedinŃă –  SS INDESCIFRABIL 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 


