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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 5784 din  11.02.2011 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 08.02.2011 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.476 din 03.02.2011, completată prin 
DISPOZIłIA nr.496 din 08.02.2011, 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 19 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Theodor 
Cristian Cobzar şi d-na consilier local Georgeta LuminiŃa Vârlan. De asemenea, în calitate de invitaŃi 
participă: 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 21 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. 476 din 03.02.2011, precizând că proiectele de hotărâre nr.6, nr.7 şi nr.8 sunt incluse pe ordinea de zi 
prin 476 din 03.02.2011, iar proiectul de hotărâre nr.4 este retras de pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 
497 din 08.02.2011. 

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. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului general al municipiului Piatra 
NeamŃ, pe anul 2011; 
              - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetar 
din anul 2010; 
                            - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din HCL nr. 84/04.06.2001 
                             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 4._PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea rezervoarelor de combustibil lichid  aferente 
centralelor termice scoase din funcŃiune şi dezafectarea acestora 
                             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al bunurilor  aparŃinând 
domeniului public al municipiului Piatra NeamŃ; 
                             - 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.496 din 08.02.2011: 
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 36819 din 
31.07.2007, încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A.; 
                             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii între 
municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A. în vederea întreŃinerii exploatării, producerii şi furnizării 
energiei termice prin centrale termice; 
                             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în 
patrimoniul municipiului Piatra NeamŃ; 
                             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan    

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

hotărâre nr.1 privind adoptarea bugetului general al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2011; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 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. 
42 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetar din anul 2010; 
 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. 
43 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 84/04.06.2001; 
 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. 
44 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea inventarului parŃial al bunurilor  aparŃinând domeniului public al 
municipiului Piatra NeamŃ ; 
 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. 
45 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.6 privind modificarea contractului de concesiune nr. 36819 din 31.07.2007, încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A; 
 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. 
46 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.7 privind încheierea unui contract de prestări servicii între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. 
Locato S.A. în vederea întreŃinerii exploatării, producerii şi furnizării energiei termice prin centrale 
termice; 
 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. 
47 a Consiliului. 
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul municipiului 
Piatra NeamŃ; 
 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. 
48 a Consiliului. 
 
 
 
 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 

 
 
 
 
 
 


