
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 39740 din 22.11.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 21.11.2012 în şedinţă extraordinară 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, cu modificările i completările ulterioare,ș  
prin DISPOZIŢIA Primarului nr.2138 din 16.11.2012, completată i modificată prin DISPOZI IAș Ț  
Primarului nr. 2160 din 20.11.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe tefan,  Ș dl.  Viceprimar  – Dragoş Victor 
Chitic,  d-na  Viceprimar  –Monica  Anton,  d-na  Oana  Sârbu  –  Secretarul  Municipiului  şi  19  de 
consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Ion Cazacu i dl. Consilierș  
local Viorel Strungariu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vi an -  Consultantș  
administra ie publică, dl. Bogdan Pu ca u – Administrator Public, d-na Dorina Staicu – Directorț ș ș  
Economic,  dl. Gabriel Muraru - ef Serviciu Comunicare i Management Integrat, dl. Vlad Tudor –Ș ș  
Purtătorul de cuvânt al Primarului,  dl.  Florin Fecic – Cabinet Primar,  d-na Nicoleta Matei - efȘ  
Serviciul  Administra ie  Publică  Locală,  dl.  Dragoş  Ştefan  –  Aparatul  Permanent  al  Consiliuluiț  
Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-
mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă  participă  21 de consilieri  locali,  şedinţa  este legal  constituită  şi se pot 
începe lucrările.

D-na  Lumini a  Vârlan–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conformț  
Dispoziţiei nr. nr.2138 din 16.11.2012, precizând că s-au introdus pe ordinea de zi proiectele de 
hotărâre de la nr.4  la nr.7, conform Dispozi iei nr. 2160 din 20.11.2012.ț

D-na  Lumini a  Vârlanț –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
          

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. H  OTĂRÂRE   privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam , pe anulț  

2012;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Actului  adi ional  nr.  4  la  Acordul  de  parteneriat,ț  
încheiat  între  municipiul  Piatra  Neam  i  Funda ia  de  Ini iativă  Locală  ”Petrodava”  –  filialaț ș ț ț  
Dărmăne ti;ș
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – prezintă proiectele introduse pe ordinea de 
zi, prin Dispozi ia Primarului nr.ț  2160 din 20.11.2012:

4.  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului privind instalarea centralei termice ”CIV – 
36” care va asigura agentul termic în incinta corpului A – clădire principală al Colegiului Tehnic de 
Transporturi;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

6. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere 
i religie”ș ;
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                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  HCL  nr.  435  din  21.12.2011  privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici din  studiul de fezabilitate  Repara ii  finisaje interioare,  instala ii,ț ț  
dotări amenajări i recompartimentări corp existent - Centrul Social Împreună str. Gavril Galinescuș  
nr 46, din municipiul Piatra Neam .ț
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

                         
D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neam , pe anulș  
2012;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 342 a   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.2  pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  228  din  28.05.2009  privind  aprobarea 
proiectului ”Modernizarea, extinderea i dotarea Centrului Social Împreună”, strada G. Galinescuș  
nr.46, Piatra Neam  i a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Opera ional Regionalț ș ț  
2007-2013, axa prioritară 3- Îmbunătă irea infrastructurii sociale, Domeniu major de interven ie 3.2ț ț  
– Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale;ș

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 343 a   Consiliului.  

D-na  Lumini a  Vârlanț –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  privind  aprobarea  Actului  adi ional  nr.  4  la  Acordul  de  parteneriat,ț  
încheiat  între  municipiul  Piatra  Neam  i  Funda ia  de  Ini iativă  Locală  ”Petrodava”  –  filialaț ș ț ț  
Dărmăne ti, în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea i dotarea Centrului Social Împreună”,ș ș  
strada G. Galinescu nr.46, Piatra Neam , în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013,ț ț  
axa  prioritară  3-  Îmbunătă irea  infrastructurii  sociale,  Domeniu  major  de  interven ie  3.2  –ț ț  
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale;ș

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 344   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4  privind instalarea centralei termice ”CIV - 36”, care va asigura agentul termic în 
incinta corpului A – clădire principală a Colegiului Tehnic de Transporturi;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 345   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.5 privind încheierea unor parteneriate;

Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa prezintă următorul amendament: ”suplimentarea 
cu suma de 5.000 lei  pentru Inspectoratul  colar  al  Jude ului  Neam , pozi ia  3 la  anexaȘ ț ț ț  
proiectului de hotărâre”.

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot amendamentul formulat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 346   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.6 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere i religie”;ș

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 347   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.7  pentru  completarea  HCL nr.435 din  21.12.2011 privind  aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici din  studiul de fezabilitate Repara ii finisaje interioare, instala ii, dotări amenajăriț ț  

i  recompartimentări  corp  existent  -  Centrul  Social  Împreună  str.  Gavril  Galinescu  nr  46,  dinș  
municipiul Piatra Neamț;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 348   Consiliului.  

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na  Luminiţa  Vârlan –  Preşedinte  de  Şedinţă  – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Lumini a Vârlan – Preşedinte de şedinţă – ț _____________________

Secretarul Municipiului – Oana SÂRBU – __________________________

MN/MN/2 ex.Ds.I
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