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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 10.360 din 15.03.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 12.03.2010 în şedinŃa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea 

AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr.1243 din 05.03.2010, 
completată prin DispoziŃia nr. 1302 din 11.03.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl.Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
d-na Viceprimar –Ana Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 20 consilieri, care au fost 
aleşi. Lipseşte motivat: dl. Consilier Local Cristian Theodor COBZARU.  De asemenea, în calitate de 
invitaŃi participă: d-na Rodica STAICU – Director DirecŃia Economică, dl. Gabriel MURARU – Şef 
Serviciu Comunicare, dl. Traian BONCIU – DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, directori ai 
societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi 
audiovizuale. 

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

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
DispoziŃiei Primarului nr. 1243 din 05.03.2010, precizând că proiectul de hotărâre nr. 15 este introdus 
pe ordinea de zi prin Dispozitia Primarului nr. 1302 din 11.03.2010. 

D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 1. HOTĂRÂRE privind adoptarea Bugetului General al Municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

2.HOTĂRÂRE pentru modificarea denumirii şi completarea obiectului de activitate al S.C. 
URBAN S.A. Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

3. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 434/2009 privind majorarea capitalului social al 
S.C. URBAN S.A. Piatra NeamŃ;                
  - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18684/1999, actualizat, 
până la data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. URBAN S.A. Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

5. HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. PERLA INVEST S.R.L. 
în vederea administrării Ştrandului Municipal; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

6. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST S.R.L. cu suma 
de 3500 mii lei şi cu terenul situat în Aleea Tineretului aferent Bazei Hipice; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 27 din 25.01.2010 privind aprobarea Rapoartelor 
de evaluare nr. 2835 şi nr. 2950 din 22.01.2010 şi a schimbului de teren între municipul Piatra NeamŃ 
şi S.C. Matcom S.R.L ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 9233/05.03.2010 şi nr. 
9232/05.03.2010, a terenurilor în suprafaŃă de 54,27 mp, situat în str. Progresului nr. 121, bl. M48, 
parter şi de 94,14 mp, situat în str. Titu Maiorescu nr. 8, bl. F26, sc. B şi C, parter, din municipiul 
Piatra NeamŃ; 
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                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
9. HOTĂRÂRE pentru reformularea HCL nr. 520/18.12.2009 privind aprobarea tarifelor de 

închiriere şi concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

10. HOTĂRÂRE pentru reformularea HCL nr. 35/28.01.2010 privind concesionarea prin 
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren proprietatea municipiului Piatra NeamŃ de 300 mp, situată în 
str. Gh. Asachi f.n.;       
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

11. HOTĂRÂRE privind modificarea preŃului de administrare a fondului locativ de către S.C. 
LOCATIVSERV S.R.L. de la 75% din valoarea încasărilor lunare la 50%;       
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

12. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Volei 
Club Municipal LPS din Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de volei la Campionatul NaŃional 
2009 – 2010;       
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Handbal 
Club Feminin Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de handbal la competiŃiile sportive din 
calendarul competiŃional al anului în curs;       
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Volei 
Club Unic Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de volei la competiŃiile sportive din calendarul 
competiŃional al anului în curs;       
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectul de 
hotărâre introdus pe ordinea de zi, Dispozitia nr. 1302 din 11.03.2010:  
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – “Extinderea parter a ConstrucŃiei 
existente proprietatea Inspectoratului de ConcurenŃă NeamŃ pe teren cu suprafaŃa de 21 mp, 
proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, propus pentru atribuire în folosinŃă pe durata de existenŃă 
construcŃiei extinse, Bulevardul Dacia, nr. 6, blocul E1”; 

                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 
 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind adoptarea Bugetului General al Municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 5 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Viorel Chirilă, 
dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier local Liviu Negelschi, d-na Consilier local 
Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
82 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind pentru modificarea denumirii şi completarea obiectului de activitate 
al S.C. URBAN S.A. Piatra NeamŃ;       
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
83 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3  pentru abrogarea HCL nr. 434/2009 privind majorarea capitalului social al 
S.C. URBAN S.A. Piatra NeamŃ; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 



 3 

   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
84 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18684/1999, actualizat 
până la data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. URBAN S.A. Piatra NeamŃ;       
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
85 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. PERLA INVEST 
S.R.L. în vederea administrării Ştrandului Municipal şi a Parcului Zoologic; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
86 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST S.R.L. cu suma 
de 3.500 mii lei şi cu terenul situat în Aleea Tineretului aferent Bazei Hipice; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Liviu 
Negelschi); 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
87 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 pentru modificarea HCL nr. 27 din 25.01.2010 privind aprobarea 
Rapoartelor de evaluare nr. 2835 şi nr. 2950 din 22.01.2010 şi a schimbului de teren între municipiul 
Piatra NeamŃ şi S.C. Matcom S.R.L.;       
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
88 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 9233/05.03.2010 şi nr. 
9232/05.03.2010, a terenurilor în suprafaŃă de 54,27 mp, situat în str. Progresului nr. 121, bl. M48, 
parter şi de 94,14 mp, situat în str. Titu Maiorescu nr. 8, bl. F26, sc. B şi C, parter, din municipiul 
Piatra NeamŃ 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
89 a Consiliului. 

 
 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 pentru reformularea HCL nr. 520/18.12.2009 privind aprobarea tarifelor de 
închiriere şi concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010 
modificată prin HCL nr. 67/25.02.2010; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
90 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 pentru reformularea HCL nr. 35/28.01.2010 privind concesionarea prin 
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren proprietatea municipiului Piatra NeamŃ de 300 mp, situată în 
str. Gh. Asachi f.n.; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
91 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind modificarea Art. 4(1) din contractul de delegare a gestiunii nr. 
15593 din 07.04.2009 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. LOCATIVSERV S.R.L 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
92 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Volei 
Club Municipal LPS din Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de volei la Campionatul NaŃional 
2009 – 2010;       
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl.consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl. Neculae Tănase); 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
93 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
Handbal Club Feminin Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de handbal la competiŃiile sportive 
din calendarul competiŃional al anului în curs; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl.consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl. Neculae Tănase); 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
94 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Volei 
Club Unic Piatra NeamŃ în vederea participării echipei de volei la competiŃiile sportive din calendarul 
competiŃional al anului în curs; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 4 voturi ABłINERE (dl.consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, dl.consilier local Vasile Ouatu, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl. Neculae 
Tănase); 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
95 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – “Extinderea parter a ConstrucŃiei 
existentă proprietatea Inspectoratului de ConcurenŃă NeamŃ pe teren cu suprafaŃa de 21 mp, 
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proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, propus pentru atribuire în folosinŃă pe durata de existenŃă 
construcŃiei extinse, Bulevardul Dacia, nr. 6, blocul E1”; 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi; 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
96 a Consiliului. 

 
Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă – 

declară închise lucrările şedinŃei. 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

D-na Cornelia TUDORANCEA – Preşedinte de şedinŃă – SS INDESCIFRABIL 
 
            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 

 
 

 
 
 
 
 


