
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 13.940 din  27.03.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 26.03.2009 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.38, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.1.110 din 23.03.2009, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
Secretarul  Municipiului  –  dl.Vasile  Vişan  şi  22  consilieri,  care  au  fost  aleşi.  Lipseşte  motivat  dl. 
Consilier  Local Andriţa Valeriu.   De asemenea,  în calitate  de invitaţi  participă: d-na Olaru Silvia – 
Director  Economic,  d-nul  Vespasian  Fecic–  Şef  Serviciu  Administrare  Patrimoniu,  d-na  Carmen 
Munteanu –  Serviciul Comunicare, d-na Marina Gavril – Director Tehnic, dl. Cătălin Curalariu – Şef 
Serviciu  Gospodărie  Comunală,  dl.  Florea  Dan  –  Arhitect  Şef,  d-na  Dana  Mungiu  –  Şef  Birou 
Transporturi, d-na Prisecaru Camelia – Direcţia de Asistenţă Socială, d-nul Cristi Sabin – Direcţia Taxe 
şi Impozite, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-
mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  22  de   consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  prezintă  procesul-verbal  al  şedintei  Consiliului  Local  din  data  de 
05.03.2009; fiind supus votului, procesul– verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
1.110 din 23.03.2009, precizând că proiectele de la nr.13 la nr.19 sunt introduse pe ordinea de zi. 

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

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
          1.HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamţ, 
pentru furnizarea unor servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, 
Domeniu major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane;

- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
          2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada 
Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale” şi a cheltuielilor legate de 
acest  proiect,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  prioritară  1,  Domeniu  major  de 
intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane;

- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
3.HOTĂRÂRE   privind aprobarea  Parteneriatului  între Municipiul  Piatra Neamţ şi Consiliul 

Judeţean Neamţ în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare 
nr.  23  Piatra  Neamţ,  pentru  furnizarea  unor  servicii  sociale”,  în  cadrul  Programului  Operaţional 
Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane;

- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
4.HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  Planului  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană,  precum  şi 

angajamentul ferm de implementare a acestuia; 
- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
5.HOTĂRÂRE  pentru alocarea în bugetul local a cheltuielilor privind lucrările finanţate pentru 

programul “Consolidare şi reabilitare săli de sport” la 6 unităţi şcolare din municipiul Piatra Neamţ;
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- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
6.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie “Reabilitarea 

sălii de sport a Şcolii Elena Cuza” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie “Reabilitarea 

sălii de sport a Colegiului Tehnic de Transporturi” din municipiul Piatra Neamţ ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
8.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie “Reabilitarea 

sălii de sport a Colegiului Naţional de Informatică” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie “Reabilitarea 

sălii de sport a Şcolii nr. 3” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
10.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Extinderea sălii de sport a Şcolii 

nr. 5” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
11.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Extinderea sălii de sport a Şcolii 

nr. 11” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
12.HOTĂRÂRE  privind acordarea de facilităţi pentru unele persoane fizice;
- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectele de hotărâre care sunt introduse pe 

ordinea de zi :
13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  “Lotizarea terenului din Strada 

Ştefan cel Mare nr. 44 în 9 loturi pentru construirea de locuinţe individuale P – P+1E+M, 1 lot aferent 
„Casei Lalu” şi 1 lot drum auto, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ” ;

- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
14.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii din 

cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a terenului în suprafaţă de 3.300 mp, 
proprietatea privată a municipalităţii, situat în str. Mihai Viteazu f.n. ;
                - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 

15.HOTĂRÂRE  privind modificarea art. 3 din HCL nr. 155 din 14.08.1998 privind majorarea 
capitalului social al S.C. “URBAN” S.A.;                                                                        

- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
16.HOTĂRÂRE  privind modificarea art. 1 din HCL nr. 525 din 22.08.2008 pentru modificarea 

şi completarea HCL nr. 75/22.02.2007  privind majorarea capitalului social al S.C. “URBAN” S.A. cu 
terenul situat în incinta Ştrandului municipal Piatra Neamţ,  Aleea Tineretului nr. 25, în suprafaţă de 
aprox. 4050 mp;

- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
17.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 

pentru Promovarea Filmului Românesc în cadrul proiectului “Caravana filmelor”;
- iniţiator – Viceprimar Ana Monda
18.HOTĂRÂRE   pentru  completarea  HCL  nr.  108  din  05.03.2009  privind  transmiterea  în 

folosinţă gratuită  Agenţiei  Naţionale pentru Locuinţe a unei suprafeţe de teren,  proprietate  privată a 
municipalităţii situată în cartier Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
19.HOTĂRÂRE   privind aprobarea condiţiilor  de preluare şi a criteriilor  de selecţie privind 

cheltuielile  corespunzătoare  cotei  la  20  la  sută  aferente  lucrărilor  de  intervenţie  pentru  reabilitarea 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
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D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.1  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
investiţia „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamţ, pentru 
furnizarea  unor  servicii  sociale”,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  prioritară  1, 
Domeniu major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane.

D-na Ana Monda - 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.   
134   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel 
Mare nr.  23 Piatra  Neamţ,  pentru furnizarea  unor  servicii  sociale”  şi  a cheltuielilor  legate  de acest 
proiect,  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, Domeniu major de intervenţie 
1.1, Sub-domeniul: Centre urbane;

D-na Ana Monda - 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.   
135   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.3  privind  aprobarea  Parteneriatului  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Consiliul  Judeţean 
Neamţ în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23 
Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”,  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritară 1, Domeniu major de intervenţie 1.1, Sub-domeniul: Centre urbane;

D-na Ana Monda - 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.   
136   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, precum şi angajamentul ferm de 
implementare a acestuia;

D-na Ana Monda - 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.   
137   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.5  privind  alocarea  în  bugetul  local  a  cheltuielilor  (expertizele,  studiile  de  fezabilitate  şi 
proiectele tehnice) privind lucrările finanţate pentru programul “Consolidare şi reabilitare săli de sport 
existente, construite înainte de anul 2000” la 6 unităţi şcolare din municipiul Piatra Neamţ;

D-na Ana Monda - 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.   
138   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.6 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare lucrări a 
lucrărilor de intervenţii la “Reabilitarea sălii de sport a Şcolii Elena Cuza” din municipiul Piatra Neamţ;
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D-na Ana Monda - 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.   
139   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţii la “Reabilitarea sălii de sport a Colegiului Tehnic de Transporturi” din municipiul Piatra 
Neamţ ;

D-na Ana Monda - 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.   
140   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţii la “Reabilitarea sălii de sport a Colegiului Naţional de Informatică” din municipiul Piatra 
Neamţ;

D-na Ana Monda - 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.   
141   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţii la “Reabilitarea sălii de sport a Şcolii nr. 3” din municipiul Piatra Neamţ;

D-na Ana Monda - 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.   
142   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate la investiţia “Extinderea şi reabilitarea sălii de 
sport a Şcolii nr. 5” din municipiul Piatra Neamţ;

D-na Ana Monda - 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.   
143   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.11 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate la investiţia “Extinderea şi reabilitarea sălii de 
sport a Şcolii nr. 11” din municipiul Piatra Neamţ;

D-na Ana Monda - 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.   
144   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind  acordarea de facilităţi pentru unele persoane fizice;

D-na Ana Monda - 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.   
145   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  “Lotizarea terenului din Strada Ştefan cel 
Mare nr. 44 în 9 loturi pentru construirea de locuinţe individuale P – P+1E+M, 1 lot aferent „Casei 
Lalu” şi 1 lot drum auto, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ” ;

Dl. consilier Dumitreasa Gheorghe întreabă dacă se mai construieşte un alt Palat al Copiilor?
D-na  consilier  Boengiu  Elena  răspunde  că  s-au  scos  la  vânzare  loturile  1-8.  Nu  se  ştie  cu 

exactitate dacă se construieşte un alt palat, întrucât s-a solicitat acest lucru dar nu s-a primit răspuns.
D-na  Ana Monda  -  Preşedinte  de şedinţă  intervine  spunând că dl.  Consilier  local  Gheorghe 

Dumitreasa va primi toate aceste informaţii de îndată ce se va primi un răspuns.
D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 4 voturi Abţinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local 
Dumitreasa Gheorghe, dl.Consilier local Tănase Neculai şi d-na Simionică Aurelia).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
146   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.14 privind  transmiterea în folosinţă gratuită Companiei  Naţionale de Investiţii  din cadrul 
Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Locuinţei,  a  terenului  în  suprafaţă  de  3.300  mp,  proprietatea 
privată a municipalităţii, situat în str. Mihai Viteazu f.n.;

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Consilier local Dumitreasa Gheorghe întreabă dacă banii vin de la Minister?
Dl. Vasile Vişan – secretarul municipiului răspunde că este vorba despre acelaşi regim ca şi în 

cazul construcţiilor ANL.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
147   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.15 privind  modificarea art. 3 din HCL nr. 155 din 14.08.1998 privind majorarea capitalului 
social al S.C. “URBAN” S.A.;

D-na Ana Monda - 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.   
148   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.16  privind   modificarea  art.  1  din  HCL nr.  525  din  22.08.2008  pentru  modificarea  şi 
completarea HCL nr. 75/22.02.2007  privind majorarea capitalului social al S.C. “URBAN” S.A. cu 
terenul situat în incinta Ştrandului municipal Piatra Neamţ,  Aleea Tineretului nr. 25, în suprafaţă de 
aprox. 4050 mp;

D-na Ana Monda - 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.   
149   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.17 privind  încheierea unui parteneriat  între Municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia pentru 
Promovarea Filmului Românesc în cadrul proiectului “Caravana filmelor”;
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D-na Ana Monda - 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.   
150   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.18 pentru completarea HCL nr. 108 din 05.03.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unei suprafeţe de teren, proprietate privată a municipalităţii situată 
în cartier Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ;  

D-na Ana Monda - 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.   
151   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.19  privind aprobarea condiţiilor  de preluare şi a criteriilor de selecţie privind cheltuielile 
corespunzătoare  cotei  de  20  la sută  aferente  lucrărilor  de  intervenţie  pentru  reabilitarea  termică  a 
blocurilor de locuit.

D-na Ana Monda - 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.   
152   a Consiliului.  

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana MONDA– Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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