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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 34.954 din 01.09.2010 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 31.08.2010 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.3120 din 30.08.2010, completată prin 
DispoziŃia nr.3133 din 31.08.2010, 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 şi 
15 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Primar Gheorghe Ştefan, dl. Secretar al 
Municipiului - Vasile Vişan, dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Cristian Theodor 
Cobzaru, dl.Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier local Vasile Ouatu, dl. Consilier local Dan 
Gheorghe Popa şi 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 17 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 

3120 din 30.08.2010, precizând că proiectele de hotărâre nr.2 şi nr.3 sunt introduse pe ordinea de zi prin 
DispoziŃia nr. 3133 din 31.08.2010.  

Dl. Andrei Baciu – 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 aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în 
cadrul proiectului “Consolidare versant Cozla”, în zona Trei Coline din municipiul Piatra NeamŃ, respectiv 
Tronson nr.1, Tronson nr.2 şi Tronson nr.3; 
                 - iniŃiator –Primar Gheorghe ŞTEFAN   
  
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 3133 din 31.08.2010: 
 
  2. HOTĂRÂRE privind acceptarea donaŃiei SC HIDROELECTRICA SA Bucureşti către 
municipiul Piatra NeamŃ, pentru Lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităŃi naturale în 
JudeŃul NeamŃ, în perioada iunie-august 2010; 
  - iniŃiator – Primar Gheorghe ŞTEFAN   
   
 3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010; 
  - iniŃiator – Primar Gheorghe ŞTEFAN   

 
 

           Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici din studiul de 
fezabilitate pentru  investiŃia “Consolidare versant Cozla în zona Trei Coline tronsoanele 1, 2 şi 3” din 
municipiul Piatra NeamŃ; 
 Dl. Andrei Baciu – 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. 334 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind acceptarea donaŃiei SC Hidroelectrica SA Bucureşti către municipiul Piatra NeamŃ 
pentru lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităŃi naturale în JudeŃul NeamŃ, în 
perioada iunie – august 2010; 
 Dl. Andrei Baciu – 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. 335 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010; 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 336 
a Consiliului. 

 
 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl.Andrei BACIU – Preşedinte de ŞedinŃă – declară închise 
lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Andrei BACIU  – Preşedinte de şedinŃă –  _____________________ 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – ___________________ 
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