
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.45607 din 06.12.2011
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 30.11.2011 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.2516 din 29.11.2011, 
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 17 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local 
Stejărel Dumitru Nistor, dl. consilier local Gheorghe Dan Popa, dl. consilier local Ghiocel Tonco şi 
d-na consilier local Georgeta Luminiţa Vârlan.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na 
Camelia Prisecaru– Director Direcţia Asistenţă Socială, 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  19 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. 2516 din 29.11.2011.

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 modificarea HCL nr.379/24.11.2011;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  investiţia  Locuinţe  colective  A.N.L.  –  cartier  Poligon,  str.  Izvoare  nr.2A,  Piatra 
Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  aprobare PUZ şi RLU afferent - Locuinţe colective A.N.L. – cartier 
Poligon, str. Izvoare nr.2A, din Municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Consolidare drum acces telegondolă poziţia Poiana Ţapului” din municipiul Piatra 
Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind  aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Piatra Neamţ, pe 
anul 2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6. HOTĂRÂRE privind  modificarea HCL nr.76/23.02.2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre  nr.1 pentru  modificarea  HCL nr.379/24.11.2011 privind  acordarea  de ănlesniri  la  plata 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamţ;

Comisia  de specialitate  nr.1 a avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi  propune adoptarea 
acestuia;

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. 399   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din  studiul  de  fezabilitate  pentru 
investiţia Construire Locuinţe colective A.N.L. – cartier Poligon, str. Izvoare nr.2A, Piatra Neamţ, jud. 
Neamţ;

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. 400   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Locuinţe colective A.N.L. – cartier Poligon, str. 
Izvoare nr.2A, din Municipiul Piatra Neamţ;

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. 401   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.4 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din  studiul  de  fezabilitate  pentru 
investiţia “Consolidare drum acces telegondolă poziţia Poiana Ţapului” din municipiul Piatra Neamţ;

D-na  Consilier  local  Elena  Boengiu  propune  următorul  amendament:  “investiţia  va  avea 
următorul titlu: Lucrări de consolidare pentru punerea îm siguranţă a lucrărilor de investiţii de pe  
platoul  turistic  Cozla  din  Municipiul  Piatra  Neamţ,  afectat  de  calamităţile  naturale  produse  în  
perioada 18-24 iulie 2011”

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de Şedinţă  supune la vot amendamentul formulat de d-na 
Consilier local Elena Boengiu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Traian  Cociorbă  –  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 402   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea rectificării 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. 403   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind modificarea HCL nr.76/23.02.2011;

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 404   Consiliului.  

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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