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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 4402 din  02.02.2011 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 02.02.2011 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.454 din 31.01.2011, completată prin 
DISPOZIłIA nr.464 din 01.02.2011, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic,  
d-na Viceprimar –Ana Monda,  dl. Secretar al Municipiului – Vasile Vişan, dl. Administrator Public - 
Bogdan Puşcaşu şi 18 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Valeriu 
AndriŃa, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl.consilier local Ghiocel Tonco.  De asemenea, în 
calitate de invitaŃi participă: d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, d-na Lucica Popârda- 
Director DirecŃia Dezvoltare şi Implementare Programe, directori ai societăŃilor comerciale din 
subordinea consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 20 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Stejărel Nistor– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 
nr.454 din 31.01.2011, precizând că proiectele de hotărâre nr.2 şi nr.3 sunt incluse pe ordinea de zi prin 
DispoziŃia nr.464 din 01.02.2011. 

Dl. Stejărel Nistor – 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 proiectului bugetului general al Municipiului Piatra 
NeamŃ, pe anul 2011; 
                 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia Primarului nr.464 din 01.02.2011: 

   2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.228/28.05.2009 privind aprobarea proiectului 
“Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G.Galinescu nr.46, Piatra NeamŃ 
şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 3, Domeniu Major de IntervenŃie 3.2; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului AdiŃional nr.2 al Acordului de parteneriat, încheiat 
între Municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia de IniŃiativă Locală “Petrodava” – Filiala Dărmăneşti în 
cadrul proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G.Galinescu 
nr.46, Piatra NeamŃ, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, Domeniu 
Major de IntervenŃie 3.2; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
    

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general al Municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2011; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
39 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.228/28.05.2009 privind aprobarea proiectului “Modernizarea, 
extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G.Galinescu nr.46, Piatra NeamŃ şi a cheltuielilor 
legate de acest proiect, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, 
Domeniu Major de IntervenŃie 3.2; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
40 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru aprobarea Actului AdiŃional nr.2 al Acordului de parteneriat, încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia de IniŃiativă Locală “Petrodava” – Filiala Dărmăneşti în cadrul 
proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G.Galinescu nr.46, 
Piatra NeamŃ, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, Domeniu Major 
de IntervenŃie 3.2; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
41 a Consiliului. 

 
 
Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa intervine spunând că în cartierul Dărmăneşti este o 

grădiniŃă care are probleme cu acoperişul. Cum poate primăria să rezolve problema? 
D-na Consilier local Cornelia Tudorancea afirmă că este vorba de GrădiniŃa nr.5. 
Dl.Primar Gheorghe Ştefan îndrumă pe dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa să discute cu d-

na Director Economic Dorina Staicu şi cu d-na Marina Gavril – Şef Serviciu Gospodărire Comunală şi 
InvestiŃii în vederea reparării acoperişului.  

 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Stejărel NISTOR – Preşedinte de şedinŃă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex.Ds.I 

 
 
 
 
 


