
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 19289 din  09.05.2011
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 06.05.2011 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.1022 din 02.05.2011, completată prin 
DISPOZIŢIA nr. 1054 din 05.05.2011, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: 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: d-na consilier local Maria 
Gagea, dl.Consilier local Liviu Negelschi, dl.consilier local Neculai Tănase.  De asemenea, în calitate de 
invitaţi  participă:  dl.  Marin  Bordei  –  Şef  Birou  Administrare  Patrimoniu,  directori  ai  societăţilor 
comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

Dl. Gheorghe  Dan  Popa–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 1022 din 02.05.2011, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.3 la nr.8 sunt incluse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 1054 din 05.05.2011, iar proiectul de hotărâre nr.1 este retras de pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr.1058 din 06.05.2011.

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările 
şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

          
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea valorificării unor active corporale disponibilizate;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 284 din 26.07.2007, completată prin HCL 
nr. 751/19.12.2008 şi prin HCL nr.133 din 29.04.2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
              

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa –  Preşedinte  de  şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia Primarului nr.1054 din 05.05.2011:

3.  HOTĂRÂRE privind completarea valorii  de inventar  a unor clădiri  date în  administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 lit.c) din contractul de delegare de gestiune nr.15.593 

din 07.04.2009 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Locativserv SRL;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind trecerea prin transfer a centralei de alarmare “Concentrator CSEC” din 
patrimoniul municipiului Piatra Neamţ în patrimoniul ISU “Petrodava” Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.47 din 08.02.2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţia “Extindere reţea de alimentare cu apă în municipiul Piatra Neamţ”, ce va fi derulat prin 
Programul “Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes 
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local”  implementat  de către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi  Turismului,  în  perioada 2010-2013, 
aprobat prin HG nr.530/2010;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţia “Extindere reţea de canalizare menajeră în municipiul Piatra Neamţ”, ce va fi derulat 
prin Programul  “Reabilitare  şi  modernizare – 10.000 km drumuri  de interes  judeţean  şi  drumuri  de 
interes local” implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-
2013, aprobat prin HG nr.530/2010;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.2  pentru  modificarea  HCL  nr.  284/26.07.2007  privind  aprobarea  contractului  de 
concesiune  a  gestiunii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat  - 
SACET;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
159   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.3  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
160   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4  privind modificarea art.1 lit.c)  din contractul  de delegare de gestiune nr.15.593 din 
07.04.2009 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Locativserv SRL;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
161   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.5  privind  trecerea  prin  transfer  a  centralei  de  alarmare  “Concentrator  CSEC”  din 
patrimoniul municipiului Piatra Neamţ în patrimoniul ISU “Petrodava” Neamţ;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
162   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.6 privind modificarea HCL nr.47 din 08.02.2011;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
163   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.7 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia  “Extindere  reţea  de  alimentare  cu apă  în  municipiul  Piatra  Neamţ”,  ce  va fi  derulat  prin 
Programul “Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes 
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local”  implementat  de către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi  Turismului,  în  perioada 2010-2013, 
aprobat prin HG nr.530/2010;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
164   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia “Extindere reţea de canalizare menajeră în municipiul Piatra Neamţ”,  ce va fi derulat  prin 
Programul “Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes 
local”  implementat  de către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi  Turismului,  în  perioada 2010-2013, 
aprobat prin HG nr.530/2010;

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
165   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.Ds.I
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