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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.50.678 din 23.12.2010 
F- SAPL- 03 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 21.12.2010 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. 4403 din 16.12.2010, completată prin 
DISPOZIłIA nr. 4427 din 21.12.2010, 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, dl. Secretar al Municipiului - Vasile Vişan, dl. Administrator Public - 
Bogdan Puşcaşu şi 20 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Stejărel  
Dumitru NISTOR.  De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu  
AdministraŃie Publică Locală,  d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Marin Bordei – 
Şef Birou Administrare Patrimoniu, dl. Cătălin Curalariu – Şef  Birou Gospodărie Comunală, 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. 

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului invită consilierii locali să facă propuneri pentru 
alegerea Preşedintelui de şedinŃă. 

D-na consilier local Elena Boengiu propune pe dl. Consilier local Dragoş Chitic să prezideze 
şedinŃa consiliului local din data de 21.12.2010. 

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului supune la vot propunerea d-nei consilier local Elena 
Boengiu, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Dragoş Chitic). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
503 a Consiliului. 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 

4403 din 16.12.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 12 la nr.21 sunt incluse pe ordinea de 
zi prin DispoziŃia nr. 4427 din 21.12.2010, iar proiectul de hotărâre nr. 3 este retras de pe ordinea de zi 
prin DispoziŃia nr. 4419 din 20.12.2010. 

Dl. Dragoş Chitic – 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 alegerea Preşedintelui de şedinŃă; 

             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
2. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 

municipiului Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 3. HOTĂRÂRE privind transmiterea ca bun de retur “Module Pasaj Pietricica” la CMI URBAN 
S.A. în cadrul contractului de concesiune nr. 18684/2006; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 967 şi vânzarea prin licitaŃie 
publică a bunului imobil – teren, în suprafaŃă de 81 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. C şi 
sc. D; 
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                         - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 968 şi vânzarea prin licitaŃie 
publică a bunului imobil – teren, în suprafaŃă de 105 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. H 
şi blocul 55; 
                         - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 969 şi vânzarea prin licitaŃie 
publică a bunului imobil – teren, în suprafaŃă de 81 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. E şi 
sc. F; 
                         - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 970 a unui bun imobil situat în 
SperanŃa bl. H2, ap. 15 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              8. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 309 din 11.08.2010 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Taxe şi Impozite a municipiului Piatra NeamŃ pentru 
anul 2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea unor imobile 
aflate în proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              11. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local municipiului Piatra NeamŃ, pe 
anul 2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 
 INFORMARE privind Raportul Primarului pentru inventarierea patrimoniului 
municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2009. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
incluse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr.4419 din 20.12.2010: 

12. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul 
Sportiv Tennis Star Piatra NeamŃ în vederea participării sportivului Ghilea Vasile Alexandru la 
competiŃii internaŃionale de tennis de câmp; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. 
FILMLAB S.R.L. în vederea organizării ediŃiei a II – a a Festivalului “Filmul de Piatră”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra 
NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

15. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. 
PERLA INVEST  SRL în vederea organizării evenimentelor cu specific de iarnă ce se vor desfăşura pe 
platoul Cozla în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2011; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 16. HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 281 din 23.07.2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 17. HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 6 din contractul de asociere nr. 21223/2010 încheiat 
între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Perla Invest S.R.L.; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

18. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi AsociaŃia 
Culturală Conta în vederea susŃinerii revistei culturale Conta; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 19. HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al Companiei Municipale de InvestiŃii 
“Urban” S.A.; 
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             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 20. HOTĂRÂRE privind preluarea prin Protocol din patrimoniul S.C. Compania Municipală de 
InvestiŃii “Urban” S.A. a unor mijloace fixe; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

21. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în contabilitatea municipiului 
Piatra NeamŃ; 
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
504 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 967 şi vânzarea prin licitaŃie publică a bunului 
imobil – teren, în suprafaŃă de 81 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. C şi sc. D; 
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
505 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 968 şi vânzarea prin licitaŃie publică a bunului 
imobil – teren, în suprafaŃă de 105 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. H şi blocul 55;
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
506 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 969 şi vânzarea prin licitaŃie publică a bunului 
imobil – teren, în suprafaŃă de 81 mp, situat în B – dul Decebal, între blocul I4 sc. E şi sc. F; 
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
507 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 970 a unui bun imobil situat în str. Izvoare nr. 
151 bl. H2, ap. 15 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză;  

Dl. Dragoş Chitic – 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. 
508 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;               
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
509 a Consiliului 
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Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind modificarea HCL nr. 309 din 11.08.2010 privind  aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale DirecŃiei Taxe şi Impozite a municipiului Piatra NeamŃ pentru anul 2010;                          
 Dl. Dragoş Chitic – 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. 
510 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea unor imobile aflate în 
proprietatea municipiului Piatra NeamŃ;             
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
511 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind aprobarea rectificării bugetului local municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010;    
Dl.Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că printr-o Hotărâre de Guvern, Primăria Piatra 

NeamŃ va primi aproximativ 800.000 lei, bani care vor fi viraŃi în bugetul local, cap.68 – AsistenŃă 
Socială, pentru finalizarea Centrului Social Pietricica. Motiv pentru care ar trebui formulat un 
amendament privind suplimentarea bugetului local, la cap.68. 
            Dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă  formulează următorul amendament: « Introducerea în 
cap.68 – asistenŃă socială a sumei de 800.000 lei, provenită de la Ministerul Muncii, Familiei şi 
ProtecŃiei Sociale, pentru finalizarea lucrărilor la Centrul Social Pietricica din municipiul Piatra NeamŃ«  
 Dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi 
 Dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună ci 
amendamentul formulat şi adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
512 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul Sportiv Tennis 
Star Piatra NeamŃ în vederea participării sportivului Ghilea Vasile Alexandru la competiŃii internaŃionale 
de tennis de câmp;             
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
513 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. FILMLAB 
S.R.L. în vederea organizării ediŃiei a II – a a Festivalului “Filmul de Piatră”;                          
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
514 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind repartizarea unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
515 a Consiliului 
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Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. PERLA INVEST  
SRL în vederea organizării evenimentelor cu specific de iarnă ce se vor desfăşura pe platoul Cozla în 
perioada 1 ianuarie – 31 martie 2011; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
516 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 281 din 23.07.2010; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
517 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind modificarea Art. 6 din contractul de asociere nr. 21223/2010 încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Perla Invest S.R.L.; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
518 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.18 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi AsociaŃia Culturală 
Conta în vederea susŃinerii revistei culturale Conta; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
519 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind reducerea capitalului social al S.C. Compania Municipală de InvestiŃii “Urban” 
S.A.; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
520 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 privind preluarea prin Protocol din patrimoniul S.C. Compania Municipală de InvestiŃii 
“Urban” S.A. a unor mijloace fixe; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
521 a Consiliului 

 
Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 privind privind modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010; 
 Dl.Dragoş Chitic – 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. 
522 a Consiliului 
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Dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă aduce la cunoştinŃa consilierilor locali Raportul privind 

inventarierea patrimoniului Municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2009; 
  
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl.Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă – declară închise 
lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Dragoş CHITIC  – Preşedinte de şedinŃă – ___________________  
 

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex.Ds.I 

 
 


