
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.   54.779 din  14.11.2008
F- SAPL- 03

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 14.11.2008, în şedinta extraordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.40, alin (1) si (3) si ale art. 1207 (1) b) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, prin DISPOZIŢIA nr. 4.192 din 11.11.2008, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 
invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Chitic 
Dragoş Victor, d-na Viceprimar – Ana Monda, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi 
20 consilieri, care au fost aleşi. Lipseşte motivat dl.consilier local Ptaşnec Corneliu. De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Olaru Silvia – Director Economic, d-na 
Violeta Ciurlea – Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitect Şef şi d-na 
Administrator Public – d-na Mihaela Stoica şi   reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise şi 
audiovizuale.

Întrucat la şedinta participă majoritatea consilierilor, şedinţa este legal constituită 
şi se pot începe lucrările.

D-na Tudorancea Cornelia – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, 
conform Dispoziţiei nr. 4.192 din 11.11.2008 şi propune introducerea pe ordinea de zi a 
proiectelor nr. 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

D-na Tudorancea Cornelia – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de 
zi şi a proiectelor introduse pe ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate.

1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 1.HOTĂRÂRE  pentru completarea HCL nr.659 din 31.10.2008 privind menţinerea 

construcţiei cu NCP 3047 cu destinaţia de spaţiu alimentaţie publică – PIZZERIE – din 
Bd.Decebal, zona bl.H3, proprietar SC Urban SA; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 2.HOTĂRÂRE   pentru  modificarea  HCL  nr.662/31.10.2008  privind  majorarea 

capitalului  social  al  SC  LOCATIVSERV  SRL  cu  suma  de  50.000  lei  şi  pentru 
completarea  HCL  nr.679/31.10.2008  privind  aprobarea  unor  măsuri  în  vederea 
administrării fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      3.HOTĂRÂRE   pentru modificarea HCL nr. 373/31.10.2007 privind aprobarea 
majorării  capitalului  social  al  SC  URBAN  SA  cu  terenul  proprietate  publică  al 
municipiului în suprafaţă de 11,38 mp, situat în Bd. Decebal, bl.H3, parter cu cotă parte 
indiviză în suprafată totală de 58,45 mp şi terenul în exclusivitate în suprafată de 92,50 
mp situat in Piatra Neamt str. Baltagului nr.6 ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.      HOTĂRÂRE   privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Piatra Neamţ 

a terenurilor  proprietate privată în suprafaţă de aproximativ 1.800 mp situate pe 
dealul Bâtca Doamnei, aferente investiţiei „Amenajarea traseelor de drumeţie în 
jurul  municipiului  Piatra  Neamţ”-  proiect  ce  se  va  finanţa  din  Programul 
Operaţional Regional 2007-2013;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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5.      HOTĂRÂRE   privind aprobarea concesionării de către Municipiul Piatra Neamţ 
a terenurilor proprietatea statului aflate în administrarea ROMSILVA – Direcţia 
Silvică Neamţ,  aferente investiţiei  „Amenajarea traseelor de drumeţie în jurul  
municipiului Piatra Neamţ”- proiect ce se va finanţa din Programul Operaţional 
Regional 2007-2013;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6.      HOTĂRÂRE   privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectuli cât şi a 

cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare 
de  către  Organismul  Intermediar  Nord  –  Est  Programul  Operaţional  Regional 
2007-2013,  pentru  Proiectul  „Modernizarea  străzilor  1  Decembrie  1918 
continuată  cu strada Cetatea Neamţului,  care  va asigura legătura  Municipiului 
Piatra Neamţ cu viitoarea autostradă Est-Vest”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
7.      HOTĂRÂRE   privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietatea 

privată a municipalităţii în suprafaţă de aproximativ 100 mp, situat pe Muntele 
Pietricica (lângă Releul TV), în vederea edificării unui stâlp de radiocomunicaţii;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8.      HOTĂRÂRE   privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al 

statului  şi  administrarea  MapN a  unor  bunuri  imobile,  în  domeniul  public  al 
Municipiului  Piatra  Neamţ  şi  administrarea  Consiliului  Local  al  Municipiului 
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9.      HOTĂRÂRE   privind  modificarea  suprafeţelor  construcţiilor  şi  terenurilor 

aferente  acestora,  proprietate  publică  a  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  care 
funcţionează  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar,  suprafeţe  înscrise  în 
Centralizatorul anexă la Protocolul nr.379 din 08.01.2001 de preluare de către 
Primăria Municipiului Piatra Neamţ a bazei materiale a unităţilor menţionate de 
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

 D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.1  completarea  HCL  nr.659  din  31.10.2008  privind 
menţinerea  construcţiei  cu  NCP 3047  cu  destinaţia  de  spaţiu  alimentaţie  publică  – 
PIZZERIE – din Bd. Decebal, zona bl.H3, proprietar SC Urban SA;

D-na Tudorancea Cornelia  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de 
hotărâre  iniţiat,  care  a  fost  aprobat  cu  4  voturi  ABŢINERE  (d-na  consilier  local 
Simionică Aurelia, dl. consilier local Dumitreasa Gheorghe, dl. consilier local Tănase 
Constantin, dl. consilier local Chirilă Viorel) şi 18 voturi PENTRU.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 681   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.2  pentru  modificarea  HCL nr.662/31.10.2008 privind 
majorarea  capitalului  social  al  SC LOCATIVSERV SRL cu  suma  de  50.000  lei  şi 
pentru completarea HCL nr.679/31.10.2008 privind aprobarea unor măsuri în vederea 
administrării fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;
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D-na Tudorancea Cornelia  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de 
hotărâre iniţiat, care a fost aprobat cu  22 voturi PENTRU.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 682   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.3 pentru  modificarea HCL nr. 373/31.10.2007 privind 
aprobarea majorării capitalului social al SC URBAN SA cu terenul proprietate publică 
al municipiului în suprafaţă de 11,38 mp, situat în Bd. Decebal, bl.H3, parter cu cotă 
parte indiviză în suprafată totală de 58,45 mp şi terenul în exclusivitate în suprafată de 
92,50 mp situat in Piatra Neamt str. Baltagului nr.6;

D-na Tudorancea Cornelia  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de 
hotărâre iniţiat, care a fost aprobat cu 4 voturi ABŢINERE (d-na consilier local Simion-
ică Aurelia, dl. consilier local Dumitreasa Gheorghe, dl. consilier local Tănase Con-
stantin, dl. consilier local Chirilă Viorel) şi 18 voturi PENTRU.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 683   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre nr.4 privind  aprobarea achiziţionării  de  către  Municipiul 
Piatra Neamţ  a  terenurilor  proprietate  privată în  suprafaţă  de aproximativ  1.800 mp 
situate pe dealul Bâtca Doamnei, aferente investiţiei „Amenajarea traseelor de drumeţie  
în jurul municipiului Piatra Neamţ”- proiect ce se va finanţa din Programul Operaţional 
Regional 2007-2013;

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 684   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul de hotărâre nr.5 privind  aprobarea concesionării  de către Municipiul 
Piatra Neamţ a terenurilor proprietatea statului aflate în administrarea ROMSILVA – 
Direcţia Silvică Neamţ, aferente investiţiei „Amenajarea traseelor de drumeţie în jurul  
municipiului  Piatra  Neamţ”-  proiect  ce  se  va  finanţa  din  Programul  Operaţional 
Regional 2007-2013;

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 685   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.6  privind  aprobarea  modificărilor  legate  de  bugetul 
proiectuli cât şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice 
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şi  financiare  de  către  Organismul  Intermediar  Nord  –  Est  Programul  Operaţional 
Regional  2007-2013,  pentru  Proiectul  „Modernizarea  străzilor  1  Decembrie  1918 
continuată cu strada Cetatea Neamţului,  care va asigura legătura Municipiului Piatra 
Neamţ cu viitoarea autostradă Est-Vest”;

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 686   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.7 privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului 
proprietatea  privată  a  municipalităţii  în  suprafaţă  de  aproximativ  100  mp,  situat  pe 
Muntele  Pietricica  (lângă  Releul  TV),  în  vederea  edificării  unui  stâlp  de 
radiocomunicaţii.

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 687   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.8  privind  aprobarea  solicitării  de  transmitere  din 
domeniul public al statului şi administrarea MapN a unor bunuri imobile, în domeniul 
public al Municipiului Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 688   a Consiliului.  

D-na Tudorancea Cornelia - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.9  privind  modificarea  suprafeţelor  construcţiilor  şi 
terenurilor aferente acestora, proprietate publică a Municipiului Piatra Neamţ în care 
funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar, suprafeţe înscrise în Centralizatorul 
anexă la Protocolul nr.379 din 08.01.2001 de preluare de către Primăria Municipiului 
Piatra  Neamţ  a  bazei  materiale  a  unităţilor  menţionate  de  la  Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean Neamţ;

D-na Tudorancea Cornelia  -  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. 689   a Consiliului.  
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Nemaifiind alte  probleme de discutat, d-na Tudorancea Cornelia– Preşedinte de 
Şedinţă – declară închise lucrările şedinţei.

Procesul verbal a fost semnat de:

1. Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

2. Vişan Vasile -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
    2 ex.
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