
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 46267 din 12.12.2011
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 09.12.2011 în şedinţa de îndată

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin.4  si  ale  art.  115  alin.1  lit.b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.2561 din 06.12.2011, 
completată  prin  DISPOZIŢIA  nr.  2573/08.12.2011,  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: dl.Consilier local 
Cristian Theodor Cobzaru, dl. consilier local Neculai Tănase şi dl. consilier local Neculai Timaru. 
De  asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  d-na  Claudia  Jitianu–  Director  Direcţia  Taxe  şi 
Impozite, d-na Dorina Staicu – Direcţia Economică, dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului,  dl. 
Gabriel  Muraru  –  Şef  Serviciu  Comunicare  şi  Management  Integrat,  d-ra  Oana  Catzaiti  –  Şef 
Administraţie Publică Locală, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan 
–  Aparatul  Permanent  de  Lucru  al  Consiliului  Local,  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.  Traian  Cociorbă–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2561 din 06.12.2011,  precizând că proiectele  de  hotărâre  de la  nr.4  la  nr.9  sunt 
introduse pe ordinea de zi prin DISPOZIŢIA nr. 2573/08.12.2011.

Dl. Traian Cociorbă– 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 preluarea  prin cesiune a  creanţei  deţinute  de Alpha Bank S.A. 
asupra S.C. Perla Invest S.R.L. şi achitarea acesteia prin refinanţare;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere 
şi religie”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE   pentru  modificarea HCL  nr.  72/23.02.2011  privind  aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

Dl.  Traian  Cociorbă–  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi prin dispoziţia nr. nr. 2573/08.12.2011:

4. HOTĂRÂRE  privind  rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

5.  HOTĂRÂRE   privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Asociaţia Creştin – Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi” în vederea desfăşurării programului de activităţi 
”Un Crăciun Fericit în toate Familiile”;
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
6.  HOTĂRÂRE   privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 

Asociaţia ”Recunoştinţă, Adevăr, Dăruire şi Alinare” în vederearealizării unui caiet didactic;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

7. HOTĂRÂRE  privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi PFA 
Cozma Oana Talida în vederea organizării  în Piatra Neamţ a evenimentului Fashion Fest Piatra 
Neamţ 2011 – ediţia I;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

8.  HOTĂRÂRE   privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ în vederea organizării unei festivităţi de premiere;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

9.  HOTĂRÂRE   privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Asociaţia  Pedagogică  ”Educatoarea”  în  vederea  realizării  Festivalului  Judeţean  al  Preşcolarilor 
”Datini şi Obiceiuri de iarnă”, ediţia a XXI – a;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1  privind aprobarea  preluării creanţelor deţinute de Alpha Bank SA asupra S.C. Perla 
Invest S.R.L., de către Municipiul Piatra Neamţ şi refinanţarea creditului;

Dl.  Administrator  Public  –  Bogdan  Puşcaşu  prezintă  pe  scurt  motivaţia  proiectului  de 
hotărâre.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan intervine informând consilierii locali despre faptul că, în urma 
discuţiilor purtate personal cu reprezentanţii Exim Bank, Primăria municipiului va prelua creditul 
acordat SC Perla Invest SRL şi va obţine atât refinanţarea creditului, cât şi o perioadă de graţie de 3 
ani. În această perioadă se vor plăti doar dobânzile pentru soldul actual. În acest timp se vor finaliza 
investiţiile pe masivul Cozla, uşurându-se astfel gradul de îndatorare.

Dl. Consilier local Viorel Chirilă întreabă de ce nu au fost menţionate aceste explicaţii în 
proiectul de hotărâre?

Dl. Primar Gheorghe Ştefan răspunde că materialele ce stau la baza proiectelor de hotărâre 
sunt întocmite de angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai mult în proiectul 
de hotărâre nu se putea menţiona că firma Exim Bank nu poate finanţa o societate, precum S.C. Perla 
Invest S.R.L., ci doar o instituţie publică, motiv pentru care Primăria municipiului a preluat creditul. 

Dl. Consilier local Liviu Negelschi întreabă de ce nu se menţionează în proiectul de hotărâre 
suma rămasă de achitat.

Dl.  Primar Gheorghe Ştefan răspunde că urmează a se face calcule, întrucât din credit s-a 
plătit o parte de către SC Perla Invest SRL.

Dl.  Secretar  al  Municipiului  Vasile  Vişan  intervine  subliniind  faptul  că  acest  proiect  de 
hotărâre respectă modelul prevăzut în anexa la HG nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, ulterior se va constitui un dosar, ce se 
va depune la comisia mai sus menţionată,  această hotărâre constituind prima piesă a acestuia. 

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na consilier local Aurelia Simionică).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 405   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 406   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr. 72/23.02.2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;
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Dl. Traian Cociorbă– 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. 407   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2011;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 408   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia Creştin – 
Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi” în vederea desfăşurării programului de activităţi ”Un Crăciun Fericit în 
toate Familiile;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 409   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.6 privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Asociaţia 
”Recunoştinţă, Adevăr, Dăruire şi Alinare” în vederea realizării unui caiet didactic;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 410   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 7 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi PFA Cozma Oana 
Talida în vederea organizării în Piatra Neamţ a evenimentului Fashion Fest Piatra Neamţ 2011 – ediţia  
I;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 411   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 8 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Neamţ în vederea organizării unei festivităţi de premiere;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 412   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 9 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia Pedagogică 
”Educatoarea” în vederea realizării Festivalului Judeţean al Preşcolarilor ”Datini şi Obiceiuri de iarnă”, 
ediţia a XXI – a.;

Dl. Traian Cociorbă– 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. 413   Consiliului.  
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Nemaifiind alte probleme de discutat,  Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Traian COCIORBA– Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.Ds.I
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