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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 19.504 din 17.04.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 14.05.2010 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.2015  din 10.05.2010, 
completată prin DispoziŃia nr. 2044 din 11.05.2010, 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 18 consilieri, care au fost 
aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Liviu Negelschi, dl. Consilier local Vasile Ouatu, dl. 
Consilier Local Viorel Strungariu.  De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: d-na Lucica Popârda 
– DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului, dl. Marin 
Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, d-
na Camelia Prisecaru – Director DirecŃia de AsistenŃă Socială,  directori ai societăŃilor comerciale din 
subordinea consiliului local şi  reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 20 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului aduce la cunoştinŃa consiliului local faptul că dl. 
Vasile Ouatu – presedinte de şedinŃă, lipseşte fiind plecat din localitate, motiv pentru care trebuie ales 
alt preşedinte pentru şedinŃa de astăzi, 14.05.2010. 

D-na Cornelia Tudorancea propune pe d-na consilier local Elena Boengiu. 
Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului supune la vot propunerea făcută, care a fost aprobată 

cu 19 voturi Pentru si 1 vot AbŃinere (d-na consilier local Elena Boengiu). 
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

178 a Consiliului 
 
 D-na Elena Boengiu – preşedinte de şedinŃă informează Consiliul Local că proiectul de 

hotărâre nr.9 – alegerea preşedintelui de şedinŃă, a fost supus aprobării. 
D-na Elena Boengiu – preşedinte de şedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

DispoziŃiei nr. 2015 din 10.05.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.9 la nr.18 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2044 din 11.05.2010. 

D-na Elena Boengiu – 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 modificarea Art. 1 din  HCL nr. 217 din 13.05.2009; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 2. HOTĂRÂRE privind efectuarea unei deplasării în luna iunie 2010, în oraşul înfrăŃit Kiriat – 
Malachi, Israel; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 3. HOTĂRÂRE privind rectificarea Art. 2 din HCL nr. 154 din 29.04.2010;                
  - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

5. HOTĂRÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe E3, strada Mihai Eminescu din municipiul 
Piatra NeamŃ”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe V2, strada Orhei din municipiul Piatra 
NeamŃ”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            7. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe T3, strada Orhei din municipiul Piatra 
NeamŃ”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            8. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe T2, strada Orhei din municipiul Piatra 
NeamŃ”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 

            
D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe 

ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 2044 din 11.05.2010. 
9. HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            10. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de Delegare de gestiune prin concesiune a 
activităŃii de depozitare de deşeuri, parte componentă a serviciului de salubrizare; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            11. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaŃiei imobilului situat în Piatra NeamŃ, str. Cetatea 
NeamŃului nr. 34 A, în vederea înfiinŃării unui Centru Social pentru copii; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

12. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Liceului Pedagogic “Gheorghe Asachi” 
a GrădiniŃei de aplicaŃie (clădire şi teren aferent) şi predarea în administrarea Inspectoratului Şcolar al 
JudeŃului NeamŃ în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) la construcŃia existentă şi a 
reabilitării grădiniŃei; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind aportul municipiului Piatra NeamŃ în cadrul contractului de 
societate civilă nr. 13104 din 1.04.2010 încheiat cu S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban 
S.A.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

15. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 59 din 25.02.2010 privind aprobarea raportului 
de reevaluare a activelor fixe la 31.12.2009; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

16. HOTĂRÂRE privind modificarea sediului social al S.C. Compania Municipală de 
InvestiŃii Urban S.A. la adresa din str. Ştefan cel Mare nr. 6; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

17. HOTĂRÂRE privind contribuŃia ca aport al Municipiului Piatra NeamŃ în cadrul 
contractului de societate civilă nr. 13104 din 1.04.2010 încheiat cu S.C. Compania Municipală de 
InvestiŃii Urban S.A.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

18. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NramŃ a bunului imobil “Complex Comercial de tip Mall”, situate în Piatra NeamŃ, str. Cuiejdi, 
nr. 1B şi majorarea capitalului social al S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban S.A. cu clădirea 
menŃionată; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind modificarea Art. 1 din  HCL nr. 217 din 13.05.2009;    
 D-na Elena Boengiu - 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. 
179 a Consiliului. 

 
D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind efectuarea unei deplasării în luna iunie 2010, în oraşul înfrăŃit Kiriat – Malachi, 
Israel;            
 D-na Elena Boengiu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 4 voturi ABłINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă, 
dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Neculai Tănase şi d-na consilier local 
Aurelia Simionică ). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
180 a Consiliului. 

 
D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3  privind rectificarea Art. 2 din HCL nr. 154 din 29.04.2010;                
 D-na Elena Boengiu - 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. 
181 a Consiliului. 

 
  D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 

  D-na Elena Boengiu - 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. 
182 a Consiliului. 

 
D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe E3, strada Mihai Eminescu din municipiul Piatra 
NeamŃ”; 
 D-na Elena Boengiu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe Dan Popa). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
183 a Consiliului. 

 
D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe V2, strada Orhei din municipiul Piatra NeamŃ”; 
 D-na Elena Boengiu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe Dan Popa). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
184 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe T3, strada Orhei din municipiul Piatra NeamŃ”; 
 D-na Elena Boengiu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe Dan Popa). 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
185 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiŃia “Reabilitare termică la blocul de locuinŃe T2, strada Orhei din municipiul Piatra NeamŃ”; 
 D-na Elena Boengiu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe Dan Popa). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
186 a Consiliului. 
 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activităŃii de 
depozitare de deşeuri, parte componentă a serviciului de salubrizare; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
187 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind schimbarea destinaŃiei imobilului situat în Piatra NeamŃ, str. Cetatea NeamŃului 
nr. 34 A, în vederea înfiinŃării unui Centru Social pentru copii; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
188 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
189 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind retragerea din administrarea Liceului Pedagogic “Gheorghe Asachi” a 
GrădiniŃei de aplicaŃie (clădire şi teren aferent) şi predarea în administrarea Inspectoratului Şcolar al 
JudeŃului NeamŃ în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) la construcŃia existentă şi a 
reabilitării grădiniŃei; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
190 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aportul municipiului Piatra NeamŃ în cadrul contractului de societate civilă nr. 
13104 din 1.04.2010 încheiat cu S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban S.A.; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
191 a Consiliului. 
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D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind rectificarea HCL nr. 59 din 25.02.2010 privind aprobarea raportului de 
reevaluare a activelor fixe la 31.12.2009; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
192 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind modificarea sediului social al S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban 
S.A. la adresa din str. Ştefan cel Mare nr. 6; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
193 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind contribuŃia ca aport al Municipiului Piatra NeamŃ în cadrul contractului de 
societate civilă nr. 13104 din 1.04.2010 încheiat cu S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban 
S.A.; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
194 a Consiliului. 
 

D-na Elena Boengiu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ a 
bunului imobil “Complex Comercial de tip Mall”, situat în Piatra NeamŃ, str. Cuiejdi, nr. 1B şi 
majorarea capitalului social al S.C. Compania Municipală de IvestiŃii Urban S.A. cu clădirea 
menŃionată; 
 D-na Elena Boengiu - 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. 
195 a Consiliului. 
 
 
 
 
 

Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Elena Boengiu – Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

D-na Elena BOENGIU – Preşedinte de şedinŃă –  SS Indescifrabil 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil  
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 


