
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
PIATRA NEAMŢ
Nr. 6934 din 16.02.2009

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 13.02.2009 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(2) şi alin.(3),  ale art. 68 (1) şi ale art. 
115 (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (republicată), 
prin  DISPOZIŢIA nr.  507din 09.02.2009,  PRIMARUL a convocat Consiliul  Local al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Chitic 
Dragoş Victor, d-na Viceprimar – Ana Monda, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi 
19  consilieri  locali,  care  au  fost  aleşi.  Lipsesc  motivat  dl.consilier  local  Popescu 
Gheorghe şi dl.consilier local Ouatu Vasile. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 
d-na Olaru Silvia – Director Economic, dl. Ştefan Căpitanu-consilier juridic Direcţia UIP 
şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  majoritatea  consilierilor  locali,  şedinţa  este  legal 
constituită şi se pot începe lucrările.
          D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 507 din 09.02.2009 , cu proiectul de hotărâre nr. 4 retras.

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  anexei  privind 
completarea dispozitiei de convocare a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ cu 
proiecte de hotărâre de la nr. 9 la nr.14. 

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi  cu 
anexă, cu modificările titlurilor proiectelor de hotărâre; propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.

Proiectul ordinei de zi aprobat prin Dispoziţia nr. 507 din 09.02.2009:
 1. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea unui imobil ;

- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
2.  HOTĂRÂRE privind  revenirea  la  traseul  principal  nr.  8  Sarata  2  –  Piaţa 

Centrală şi modificarea capătului de linie a aceluiaşi traseu de la Piaţa Centrală la 1 Mai;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
3.  HOTĂRÂRE privind acordarea  de  facilităţi  pentru unele  persoane fizice  şi 

persoane juridice;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
4.  HOTĂRÂRE privind  finanţarea  cheltuielilor  pentru  lucrările  de  reparaţii  şi 

modificări efectuate de operatorul S.C. Annaslim S.R.L. la obiectivul Baie Comunală din 
municipiul Piatra Neamţ; 
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan

5.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  447  din  29.11.2007  privind 
constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
6.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Master  Planului  –  Sistem  Integrat  de 

Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Neamţ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan



7.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  496  din  25.07.2008  privind 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMŢ”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE privind trecerea fondului locativ de stat din administrarea S.C. 

Aqua Calor S.A. în administrarea S.C. LOCATIVSERV S.R.L.;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan

Anexă la ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 13.02.2009
  9. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Piatra Neamţ, str. Ion 
Ionescu de la Brad, nr. 12, în vederea înfiinţării unui Centru de Servicii Sociale;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a 
terenului  în  suprafaţă  de  3730  mp,  proprietate  privată  a  municipalităţii  situată  în  cartier 
Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE      privind reeşalonarea obligaţiilor de plată ale municipiului Piatra Neamţ către 
Banca Comercială Română;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
12.  HOTĂRÂRE     pentru  modificarea  art.  12  pct.1  din  CAP VI  –  “Obligaţiile  părţilor”  din 
contractul nr. 41334/06.08.2007 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
organizare, funcţionare şi administrare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu terenul în suprafaţă 
de 795 mp, proprietate privată a municipalităţii, situat în Piaţa Centrală Sf. Gheorghe;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din bugetul local – Cap. 67.02  “Cultură, 
recreere şi religie”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind unele măsuri pentru administrarea unui imobil;
         Dl.  Gheorghe  Dumitreasa-consilier  local  întreabă  de  ce  se  reziliază  contractul  de 
administrare.
         Dl. Cristian Theodor  Cobzaru-consilier local spune că acest centru comercial nu a fost 
administrat corespunzător de către societatea administratoare.
         Dl.  Dragoş Victor  Chitic-Viceprimar intervine spunând că această  societate  nu şi-a 
respectat clauzele contractuale şi de aceea se solicită rezilierea contractului.
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat  cu  20  voturi  Pentru  şi  1  vot  Abţinere.  S-a  abţinut  dl.consilier  local  Gheorghe 
Dumitreasa.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
40 a Consiliului.

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind revenirea la traseul principal nr. 8 Sarata 2 – Piaţa Centrală şi modificarea 
capătului de linie a aceluiaşi traseu de la Piaţa Centrală la 1 Mai;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
41 a Consiliului.

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 3 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi juridice ;



         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
42 a Consiliului.

           Proiectul de hotărâre nr. 4 privind finanţarea cheltuielilor pentru lucrările de reparaţii şi 
modificări  efectuate  de  operatorul  S.C.  Annaslim  S.R.L.  la  obiectivul  Baie  Comunală  din 
municipiul Piatra Neamţ a fost retras de pe ordinea de zi.

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 5 pentru modificarea HCL nr. 447 din 29.11.2007 privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
43 a Consiliului.

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 6  privind aprobarea Master Planului – Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
pentru Judeţul Neamţ;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
44 a Consiliului.

          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 7 pentru modificarea HCL nr. 496 din 25.07.2008 privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
45 a Consiliului.

           D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 8 privind aprobarea trecerii  fondului locativ de stat din administrarea S.C. Aqua 
Calor S.A. în administrarea S.C. LOCATIVSERV S.R.L.;
          D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
46 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 9 privind  schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Piatra Neamţ, str. Ion Ionescu 
de la Brad, nr. 12, în vederea înfiinţării unui Centru de Servicii Sociale;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
47 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 10  privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a 
terenului  în  suprafaţă  de  3730  mp,  proprietate  privată  a  municipalităţii  situată  în  cartier 
Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ;



         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
        Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
48 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr. 11 privind reeşalonarea obligaţiilor  de plată  ale municipiului  Piatra Neamţ către 
Banca Comercială Română;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
49 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 12 pentru modificarea art. 12 pct.1 din CAP VI – “Obligaţiile părţilor” din contractul 
nr. 41334/06.08.2007 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, 
funcţionare şi administrare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamţ;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
50 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 13 privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu terenul în suprafaţă de 
795 mp, proprietate privată a municipalităţii, situat în Piaţa Centrală Sf. Gheorghe.
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
51 a Consiliului.

         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 14 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local – Cap. 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”;
         D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
         Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
52 a Consiliului.

          Nemaifiind alte  probleme de discutat, D-na Ana Monda– Preşedinte de 
Şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

          1.ANA MONDA – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

     2.VIŞAN VASILE -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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