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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 6.724 din 18.02.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 17.02.2010 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.940 din 11.02.2010, 
completată prin DispoziŃia nr. 977 din 16.02.2010, 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. Lipsesc motivat: d-na Consilier Local Maria GAGEA.  De asemenea, în calitate de invitaŃi 
participă: d-na Lucica Popârda – DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. Marin Bordei – 
Şef Serviciu Administrare Patrimoniu,  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 nr. 940 din 11.02.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.5 la nr.8 sunt introduse 
pe ordinea de zi prin Dispozitia nr. 977 din 16.02.2010. 

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 pentru abrogarea H.C.L. nr. 25 din 28.01.2010 privind punerea la dispoziŃia 
proiectului – Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în JudeŃul 
NeamŃ a terenurilor în suprafaŃă de 70.563 mp, proprietate publică a municipiului Piatra NeamŃ, pentru 
construcŃia/extinderea/reabilitarea noilor investiŃii aferente obiectivului de investiŃii – Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în judeŃul NeamŃ – Aglomerarea Piatra 
NeamŃ; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 
             2. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziŃia proiectului “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul NeamŃ” a terenurilor în suprafaŃă de 70.563 mp, 
proprietate publică a municipiului Piatra NeamŃ pentru construcŃia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiŃii aferente acestuia; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 
            3. HOTĂRÂRE privind aprobarea angajării de resurse umane pe perioadă determinată, atât 
pentru acordarea îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităŃi, respectiv cu handicap grav, 
cât şi pentru activităŃile specifice societăŃilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local;                
  - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 
           4. HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 44 din 28.01.2010 privind reactualizarea 
chiriilor anuale pentru unităŃile locative aflate în proprietatea statului şi în administrarea municipiului 
Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, DispoziŃia nr. 977 din 16.02.2010: 

5. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 412 din 27.06.2008 privind asigurarea 
reprezentării intereselor municipiului potrivit participaŃiilor deŃinute la societăŃile comerciale; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaŃiei şi a anexelor aferente privind atestarea zonei 
dezvoltate turistic din municipiul Piatra NeamŃ ca staŃiune turistică de nivel naŃional; 
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                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 
7. HOTĂRÂRE privind cofinanŃarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeŃul NeamŃ”; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 
           8. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 

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

proiectul de hotărâre nr.1 pentru abrogarea H.C.L. nr. 25 din 28.01.2010 privind punerea la dispoziŃia 
proiectului – Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în JudeŃul 
NeamŃ a terenurilor în suprafaŃă de 70.563 mp, proprietate publică a municipiului Piatra NeamŃ, pentru 
construcŃia/extinderea/reabilitarea noilor investiŃii aferente obiectivului de investiŃii – Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în judeŃul NeamŃ – Aglomerarea 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. 
49 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind punerea la dispoziŃia proiectului “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul NeamŃ” a terenurilor în suprafaŃă de 70.563 mp, 
proprietate publică a municipiului Piatra NeamŃ pentru construcŃia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiŃii aferente acestuia. 
 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. 
50 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.3  privind aprobarea angajării de resurse umane pe perioadă determinată, atât 
pentru acordarea îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităŃi, respectiv cu handicap grav, 
cât şi pentru activităŃile specifice societăŃilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local 
 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. 
51 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.4  privind modificarea şi completarea HCL nr. 44 din 28.01.2010 pentru 
reactualizarea chiriilor anuale pentru unităŃile aflate în proprietatea statului şi administrarea 
municipiului Piatra NeamŃ 
 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 ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Gheorghe 
DUMITREASA, d-na consilier local Aurelia SIMIONICĂ şi dl. Consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
52 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea anexei la HCL nr. 412 din 27.06.2008 privind asigurarea 
reprezentării intereselor municipiului potrivit participaŃiilor deŃinute la societăŃile comerciale. 
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 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. 
53 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind cofinanŃarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeŃul 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. 
54 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea documentaŃiei şi a anexelelor aferente privind atestarea 
zonei dezvoltate turistic din municipiul Piatra NeamŃ ca staŃiune turistică de nivel naŃional; 
 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. 
55 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
 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. Consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
56 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 


