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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 2601din  24.01.2011 
F- SAPL- 03 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 19.01.2011 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.50 din 14.01.2011, completată prin 
DISPOZIłIA nr.58 din 18.01.2011, 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. Administrator Public - Bogdan Puşcaşu şi 18 consilieri locali, care au 
fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.Consilier local Liviu Negelschi, dl.consilier local Viorel Strungariu şi 
dl.consilier local Ghiocel Tonco.  De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: dl. Marin Bordei – Şef 
Birou Administrare Patrimoniu, d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Gabriel Muraru – 
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, d-na Lucica Popârda- Director DirecŃia Dezvoltare şi 
Implementare Programe 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. Stejărel Nistor– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei nr. 
nr.50 din 14.01.2011, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.8 la nr.13 sunt incluse pe ordinea de zi 
prin DispoziŃia nr. 58 din 18.01.2011. 

Dl. Stejărel Nistor – 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 completarea HCL nr. 424 din 11.11.2010 privind trecerea unor imobile 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 2.HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 
                - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
            3.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la contractul de asociere nr. 21223 din 
27.05.2010 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Perla Invest S.R.L.;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010 privind aprobarea contractului 
de societate civilă încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de InvestiŃii URBAN 
S.A. în vederea derulării învestiŃiilor de interes public local;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 2 din HCL nr. 520 din 21.12.2010 privind reducerea 
capitalului social al S.C. Compania Municipală de InvestiŃii “Urban” S.A.;             
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

  6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din documentaŃia de 
avizare lucrări de intervenŃie – D.A.L.I. – modernizare străzi, drumuri din municipiul Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   7.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra NeamŃ în cadrul proiectului 
“Consolidarea parteneriatului social pentru participarea pe piaŃa muncii a grupurilor vulnerabile”; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia Primarului nr.58/18.01.2011: 

   8.HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra NeamŃ în cadrul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   9.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 412 din 27.06.2008; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de co – finanŃare în cadrul proiectului “ÎnvăŃăm 
împreună” depus de către Liceul Comercial “Spiru Haret” în cadrul schemei de granturi din cadrul 
proiectului “Parteneriat pentru educaŃie! Granturi pentru şcoli în dificultate”; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   11.HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinaŃiei clădirii din str. Aleea Tineretului nr. 
7 în care şi – au desfăşurat activitatea de învăŃământ Şcoala cu clasele I – VIII nr. 17 şi GrădiniŃa cu 
program normal nr. 16, în vederea organizării unui centru pentru activităŃi de instruire şi supraveghere în 
regim babies – school şi after school pentru copiii între 0 – 3 ani, preşcolari şi şcolari, sub rezerva 
obŃinerii avizului conform de la Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   12.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 227 din 10.04.2008 privind nominalizarea 
suprafeŃelor de teren cu folosinŃa cărora s–a constituit aport la contractul de societate civilă încheiat cu 
S.C. Perla Invest SRL; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   13.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ a terenului în suprafaŃă de 15.000 mp, situat în str. G – ral Dăscălescu nr. 239 şi 
transmiterea în folosinŃă gratuită a acestuia către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, în vederea 
construirii unui număr de 400 unităŃi locative pentru tineri în regim de închiriere; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 pentru completarea anexei la  HCL nr. 424 din 11.11.2010 privind trecerea unor imobile 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 1 
a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 2 
a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind majorarea aportului social în cadrul contractului de societate civilă nr.21223 din 
27.05.2010; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 3 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind completarea anexei la HCL nr.110 din 26.03.2010 privind aprobarea contractului 
de societate civilă încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de InvestiŃii Urban 
SA, în vederea derulării învestiŃiilor de interes public local; 
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 Dl. Stejărel Nistor – 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. 4 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 pentru modificarea art.2 din HCL nr.502/21.12.2010 privind reducerea capitalului social al 
SC Compania Municipală de InvestiŃii Urban SA; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 5 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din Studii de fezabilitate a unor lucrări 
de investiŃii în municipiul Piatra NeamŃ ce vor fi derulate prin Programul “Reabilitare şi modernizare – 
10.000 km drumuri de interes judeŃean şi drumuri de interes local” implementat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010 – 2013, aprobat prin H.G. nr. 530/2010; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 6 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea Acordulului de Parteneriat încheiat între municipiul Piatra NeamŃ, 
AsociaŃia Centrul de Resurse CREST şi AgenŃia JudeŃeană de Ocupare a ForŃei de Muncă Botoşani în 
vederea derulării  proiectului “Consolidarea parteneriatului social pentru participarea pe piaŃa muncii a 
grupurilor vulnerabile; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 7 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra NeamŃ în cadrul AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 8 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 pentru modificarea anexei la HCL nr. 412 din 27.06.2008 privind asigurarea reprezentării 
intereselor municipiului potrivit participaŃiilor deŃinute la societăŃile comerciale; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 9 
a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind aprobarea Acordului de co – finanŃare în cadrul proiectului “ÎnvăŃăm împreună” 
depus de către Liceul Comercial “Spiru Haret” în cadrul schemei de granturi din cadrul proiectului 
“Parteneriat pentru educaŃie! Granturi pentru şcoli în dificultate”; 
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 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
10 a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind aprobarea schimbării destinaŃiei clădirii din str. Aleea Tineretului nr. 7 în care şi – 
au desfăşurat activitatea de învăŃământ Şcoala cu clasele I – VIII nr. 17 şi GrădiniŃa cu program normal 
nr. 16, în vederea organizării unui centru pentru activităŃi de instruire şi supraveghere în regim babies – 
school şi after school pentru copiii între 0 – 3 ani, preşcolari şi şcolari, sub rezerva obŃinerii avizului 
conform de la Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
11 a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind diminuarea aportului în cadrul contractului de societate civilă nr.56.927 din 
08.12.2006. 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
12 a Consiliului. 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ a 
terenului în suprafaŃă de 15.000 mp, situat în str. G – ral Dăscălescu nr. 239 şi transmiterea în folosinŃă 
gratuită a acestuia către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, în vederea construirii unui număr de 400 
unităŃi locative pentru tineri în regim de închiriere. 
 Dl. Stejărel Nistor – 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. 
13 a Consiliului. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Stejărel NISTOR – Preşedinte de şedinŃă – ___________________  
 

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


