
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.  5344 din 15.02.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi, 14.02.2008, în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  temeiul  art.  39  alin.  (4),  “în  5  zile  de  la  expirarea  termenului  de  depunere  a 
contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului  
principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori,  este supus aprobarii autoritatilor  
deliberative, de catre ordonatorii principali de credite”, al alin. (5) potrivit căruia ”Autoritatile  
deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de  
buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local,  
dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe 
anexe”, al alin. (6) potrivit căruia “proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba de  
autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de  
stat  in  Monitorul  Oficial  al  Romaniei,  Partea  I”,  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele 
publice locale,

În conformitate cu prevederile art.39, alin. (3), ale art. 68 (1) si ale art.115 (1) a) din 
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 638 din 
08.02.2008, PRIMARUL a convocat

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă pentru 
data de 14.02.2008, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel 
Mare, nr. 8.

La şedintă sunt prezenţi: dl.  Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Vasile Ouatu, 
d-na Viceprimar– Mihaela Fănica Stoica, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi majoritatea 
consilierilor  care  au  fost  aleşi,  şedinţa  fiind  statutară.  De  asemenea,  în  calitate  de  invitaţi 
participă:  d-na  Staicu  Dorina-Direcţia  Economică,  D-na  Dana  Mungiu  –  Şef  Birou  Relaţii 
Publice,  dl.  Cătălin  Curalariu – Şef Serviciu Gospodărie Comunală,  dl.  Laurenţiu Dulamă – 
Director SC Parking SA, D-na Zelincă - Direcţia Taxe şi Impozite, reprezentanţi ai mass-mediei 
scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă majoritatea consilierilor locali, şedinţa este legal constituită şi 
se pot începe  lucrările. De la şedinţă lipseşte nemotivat  dl. consilier local Vasile Petraru.

Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local procesul 
verbal  nr.  3.899 încheiat  în  şedinţa  ordinară  din  25.01.2008.  Procesul-verbal  al  şedinţei  din 
25.01.2008 este aprobat în unanimitate.

Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local procesul 
verbal  nr.  5.344 încheiat  în  şedinţa  ordinară  din  04.02.2008.  Procesul-verbal  al  şedinţei  din 
04.02.2008 este aprobat în unanimitate. 

Dl.  Neculai  Ivanov – Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 638 din 08.02.2008, cu proiectul de hotărâre nr. 12 retras, precum şi Anexa la 
proiectul ordinii de zi care cu prinde hotărâri de la nr. 17 la nr. 22. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.
1. HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului general al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2008;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2.  HOTĂRÂRE pentru  înfiinţarea  Serviciului  Public  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  a 
municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  HCL  NR.  53/24.02.2005  privind  aprobarea  Statutului 
municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Consilier local Gheorghe Dumitreasa
4.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului  privind transportul  în  regim de taxi  şi  în 
regim de închiriere;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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5. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 53/24.02.2005 privind constituirea comisiei locale 
de ordine publică a municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 437/29.11.2007 privind aprobarea cofinanţării a 
cinci proiecte sociale în cadrul Programului PHARE 2006 CES-Servicii Sociale, linia de buget 
PHARE 2006/018-147.04.02 referinţă 02;

- iniţiator-Primar Gheorghe Ştefan 
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ alocate pentru activităţi non-profit de interes local 
şi a măsurilor sale de aplicare;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE  privind  constituirea  Comisiei  de  evaluare  şi  selecţionare  a  proiectelor  cu 
finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2008;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10.  HOTĂRÂRE privind completarea  Anexei  nr.  1  la  Contractul  de  concesiune  nr. 
18.684/10.12.1999 actualizat, încheiat cu SC Urban SA;
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  HCL  nr.  309/20.08.2007  privind  aprobarea  notei  de 
prezentare,  a procesului-verbal de negociere şi a modalităţilor de despăgubire a proprietarilor 
garajelor amplasate în “bara de 19 garaje” din zona de acces în Piaţa Centrală ”Sf. Gheorghe”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de întreţinere şi curăţire a spaţiilor verzi aparţinând domeniului public al municipiului 
Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind completarea contractului de asociere nr. 9.635/21.06.1999 încheiat cu 
SC Euromedia Grup SA;
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 477/12.12.2007 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi a numărului de personal pe anul 2008 ale Direcţiei de Taxe şi Impozite;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale –spaţiu alimentaţie publică terasă, B-dul 
G-ral N. Dăscălescu nr. 378;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Anexa privind completarea dispoziţiei de convocare a Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ cu următoarele proiecte de hotărâre:

17. HOTĂRÂRE privind întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008-Cap.
67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE  pentru  modificarea  Regulamentului  privind  amenajarea,  întreţinerea  şi 
exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Piatra Neamţ aprobat prin HCL nr. 
200/28.07.2005; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE  privind scoaterea definitivă din fondul forestier  a terenului în suprafaţă de 
3880  mp  aflat  în  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamţ,  ocupată  în  prezent  cu  vegetaţie 
forestieră  şi  defrişarea acesteia  în scopul  realizării  obiectivului  “Amenajare  traseu turistic  pe 
Dealul Pietricica”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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20.  HOTĂRÂRE  privind  încheierea  unui  parteneriat  în  vederea  desfăşurării  campaniei  “IA 
ATITUDINE!  CERŞETORIA  NU  E  O  MESERIE,  CI  O  INFRACŢIUNE!  NU  DEVENI  
AUTORUL EI MORAL!“;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
21.  HOTĂRÂRE  pentru  completarea  şi  modificarea  reglementărilor  privind  administrarea 
imobilelor proprietate publică a Municipiului Piatra Neamţ în care funcţionează învăţământul 
preuniversitar;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Piatra Neamţ cu Camera de Comerţ 
şi Industrie Neamţ în vederea derulării unui proiect de interes comun;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind adoptarea bugetului general al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2008 .
           Dl. consilier local Adriean Chirilă întreabă  cum se va proceda la vot, dacă se poate vota 
în integritatea sa sau pe capitole, subcapitole şi titluri.
           Dl. Vasile Vişan –Secretarul Municipiului spune că e greu de spus dacă bugetul poate fi 
votat pe bucăţele;
           Dl. consilier  local  Adriean Chirilă propune supunerii  la vot modalitatea de votare, pe 
capitole şi subcapitole sau în totalitate.
           Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  la  vot  propunerea  d-ui  consilier 
Adriean  Chirilă.  Se  votează  modalitatea  votării  bugetului  în  integritatea  sa  cu  22  voturi 
PENTRU. 
           Dl. consilier local Adriean Chirilă spune că din buget trebuie date jos datoria publică şi 
dobânzile aferente, cheltuielile de personal şi alte materiale şi se observă că nu mai rămân mulţi 
bani pentru investiţii.
          Dl. consilier local Adriean Chirilă citează Legea 273/2006 privind Finanţele publice, art. 
45 alin.  (1) şi (2) în care se precizează următoarele: “(1) Obiectivele de investitii  si celelalte 
cheltuieli  asimilate  investitiilor  se cuprind in programele de investitii  anuale,  anexe la buget, 
numai daca, in prealabil,  documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare 
privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate 
si aprobate potrivit dispozitiilor legale.

(2)  Ordonatorii  principali  de  credite  stabilesc  prioritatile  in  repartizarea  sumelor  pe 
fiecare obiectiv inscris in programul de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de 
buget  cu  aceasta  destinatie,  asigurand  totodata  realizarea  obiectivelor  de  investitii  in  cadrul 
duratelor de executie aprobate.”
   Dl.  consilier  local  Adriean  Chirilă  întreabă  dacă  sunt  aprobate  documentaţiile  pentru 
aceste investiţii şi de ce nu s-a prezentat lista priorităţilor de investiţii pentru anul 2008.

Dl. Gheorghe Ştefan - Primarul Municipiului răspunde că toate investiţiile sunt priorităţi 
şi că vor fi atacate toate în acest an, iar încasările la buget din  anul 2008 vor fi mai mari faţă de 
cele din 2007 , datorită încasării unor redevenţe şi  finalizării unor investiţii. Datoria publică şi 
celelalte cheltuieli vor fi acoperite de încasarea redevenţelor şi de 

Dl. consilier local Adriean Chirilă, referitor la creşterea bugetară preconizată pentru anul 
2008, o întreabă pe d-na Rodica Zelincă, director Direcţia Taxe şi Impozite, despre gradul de 
încasare pe anul trecut , iar d-na Rodica Zelincă răspunde că a fost de 77%.

Dl. Gheorghe Ştefan - Primarul Municipiului spune că această creştere preconizată la 
încasări pentru buget este realistă şi este sub 10%, deci sub cota inflaţiei şi propune ca la şedinţa 
următoare să se prezinte o analiză concretă a perioadei 2000-2008.

Dl.  consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa  este  de  părere  că  nu  toate  investiţiile  sunt 
prioritare, iar referitor la anvelopare, care ar trebui să fie pe primul plan, consideră că sunt prea 
puţini bani alocaţi la acest capitol.

Dl. Gheorghe Ştefan - Primarul Municipiului promite că dacă se va schimba Guvernul 
Tăriceanu şi se va forma un Guvern PD-L, municipiul Piatra Neamţ va beneficia de mai mulţi 
bani la buget. 
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Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 6 voturi ABŢINERE. S-au abţinut de la vot :dl. 
consilier local Adrian  Armencea, dl. consilier local Adriean Chirilă, dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Georgeta Vintea, d-na consilier local  Tamara Nica, dl. consilier 
local Daniel Harbuz.

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

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru înfiinţarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului 
Piatra Neamţ;

Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 2.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
56 a Consiliului .

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre pentru  completarea  HCL  NR.  53/24.02.2005  privind  aprobarea  Statutului 
municipiului Piatra Neamţ; 

Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 5.

Dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa propune includerea la poziţia “ alte domenii” şi 
premierea unor ziarişti care s-au dovedit a fi echidistanţi de-a lungul carierei.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
57 a Consiliului .

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere ; 
            Dl. Vasile Vişan – Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de 
la Comisiile 1,3 şi 5.
            Dl.consilier local Adriean Chirilă propune mărirea taxelor la transportul public în comun.
            Dl. Gheorghe Ştefan - Primarul Municipiului spune că dl. consilier local Adriean Chirilă 
poate propune o nouă hotărâre în acest sens  la şedinţa următoare.
            D-na consilier  local  Cornelia Tudorancea spune că tariful  nu s-a mărit;  conform 
legislaţiei, trebuie stabilit un tarif maximal care a rămas acelaşi - 2,2%. 
            Dl. Neculai Ivanov - 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. 
58 a Consiliului .

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru completarea HCL nr. 53/24.02.2005 privind constituirea comisiei locale de 
ordine publică a municipiului Piatra Neamţ. 
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisia 5.

D-na  consilier  local  Elena  Boengiu  propune  următoarea  componenţă  a  comisiei:  dl. 
consilier local Victor Stănescu, dl. consilier local Adriean Chirilă, dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, dl. consilier local Bogdan Apopii, cetăţenii  Traian Cociorvă şi Leonte Vasile.

Dl.consilier  local Adriean Chirilă refuză nominalizarea sa ca membru al comisiei şi îl 
propune pe dl. consilier local Andrei Baciu.
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Dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa refuză nominalizarea sa ca membru al comisiei 
şi îl propune pe dl. consilier local Adrian Armencea .
            Dl. consilier local Adrian Armencea refuză nominalizarea sa ca membru al comisiei şi îl 
propune pe dl. consilier local Valeriu Andriţa .

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, o roagă pe d-na Elena Boengiu, având în 
vedere refuzurile  exprimate,  să nominalizeze  din nou membrii  comisiei.  D-na consilier  local 
Elena  Boengiu  citeşte  nominalizările  :  dl.  consilier  local  Victor  Stănescu,  dl.  consilier  local 
Andrei Baciu, dl.  consilier  local Valeriu Andriţa, dl.  consilier  local Bogdan Apopii,  cetăţenii 
Traian Cociorvă şi  Vasile Leonte.          

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-nei consilier 
local Elena Boengiu care a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 4 voturi ABŢINERE.  S-au 
abţinut de la vot următorii consilieri: Dl. Consilier Adrian Armencea, Dl. Consilier Gheorghe 
Dumitreasa, Dl.Consilier Adriean Chirilă şi D-na Consilier Georgeta Vintea.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 4 voturi ABŢINERE. S-au abţinut de la vot următorii 
consilieri:  dl.  consilier  local  Adrian  Armencea,  dl.  consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa, 
dl.consilier local Adriean Chirilă şi d-na consilier local Georgeta Vintea
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
59 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 437/29.11.2007 privind aprobarea cofinanţării a cinci 
proiecte sociale în cadrul Programului PHARE 2006 CES-Servicii Sociale, linia de buget 
PHARE 2006/018-147.04.02 referinţă 02;

Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1,4 şi 6. 

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
60 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  privind regimul  finanţărilor  nerambursabile  din 
bugetul local al municipiului Piatra Neamţ alocate pentru activităţi non-profit de interes local şi a 
măsurilor sale de aplicare.

Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisia 1. 

Dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa consideră că banii acordaţi până acum s-au dat 
ilegal deoarece nu au respectat legile în vigoare, dat fiind faptul că nu au fost evaluate de comisia 
înfiinţată printr-o hotărâre adoptată în prezenta şedinţă.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă spune că Legea a intrat în vigoare din data de 
10.02.2008.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
61 a Consiliului.

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2008.
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisia 5.
            Dl. Consilier Valeriu Andriţa propune următoarea componenţă a comisiei: dl. consilier 
local Radu Staicu, dl. consilier local Munteanu Gheorghe, dl. consilier local Neculai Ivanov, d-
na consilier local Cornelia Tudorancea şi d-na consilier local Elena Boengiu.
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            Dl. consilier local Adriean Chirilă propune să fie ales dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa pentru a fi în comisie şi o persoană din PSD.
            D-na consilier local Georgeta Vintea întăreşte propunerea d-lui consilier local Adriean 
Chirilă , spunând că ar trebui să fie şi un membru din PSD.
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că există două variante: această comisie 
poate fi formată din 5 membri, respectiv din 7 membri.
            D-na consilier local Georgeta Vintea propune un amendament şi anume modificarea 
numărului de consilieri din componenţa comisiei.
            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot constituirea comisiei din 5 
membri. 
Au votat CONTRA următorii consilieri: d-na consilier local Georgeta Vintea, dl. consilier local 
Adriean Chirilă, dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. consilier local Adrian Armencea, d-
na consilier  local  Tamara  Nica,  dl.  consilier   local  Daniel  Harbuz.  S-a abţinut  de la  vot  dl. 
consilier local Vasile Stănoaia. 
            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot constituirea comisiei din 7 
membri. Au votat PENTRU doar 6 consilieri: d-na consilier local Georgeta Vintea, dl. consilier 
local  Adriean  Chirilă,  dl.  consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa,  dl.  consilier  local  Adrian 
Armencea, d-na consilier local Tamara Nica, dl. consilier  local Daniel Harbuz.
            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
respectiv consituirea comisiei din 5 membri : dl. consilier local Radu Staicu, dl. consilier local 
Munteanu Gheorghe, dl. consilier local Neculai Ivanov, d-na consilier local Cornelia Tudorancea 
şi  d-na  consilier  local  Elena  Boengiu,   care  a  fost  aprobat  cu  19 voturi  PENTRU,   un  vot 
CONTRA şi 2 voturi ABŢINERE.
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
62 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri aparţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ.
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisia 1.
            Dl. Neculai Ivanov - 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. 
63 a Consiliului.

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 18.684/10.12.1999 
actualizat, încheiat cu SC Urban SA;
            D-na Consilier Georgeta Vintea spune că acel panou publicitar s-a constituit ca şi mijloc 
fix printr-o Hotărâre a Consiliului Local din 25.01.2008 şi întreabă când a fost achiziţionat, când 
a fost stabilită valoarea de 165.000 Euro şi dacă s-au respectat procedurile de achiziţie.
            D-na Mihaela Stoica-  Viceprimarul  municipiului   răspunde că acel panou a fost 
achiziţionat cu câteva luni în urmă şi că s-au respectat procedurile de achiziţie ăn conformitate cu 
legea.
            D-na consilier local Georgeta Vintea spune că scopul panoului este de informare a 
cetăţenilor şi de mediatizare şi  dacă va fi preluat de SC Urban ar putea fi folosit în scopuri 
electorale.  D-na  consilier  local  Georgeta  Vintea  consideră  că  panoul  ar  putea  rămâne  în 
administrarea Primăriei, deoarece SC Urban ar fi cel care va beneficia de fonduri iar scopul de 
mediatizare nu s-ar mai realiza.
            Dl. Gheorghe Ştefan- Primarul Municipiului propune să nu se supună votului acest 
proiect  de hotărâre,  considerând corecte şi avenite  observaţiile  d-nei consilier  local Georgeta 
Vintea.
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Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat 
care  a  fost  respins,   cu  20  voturi  CONTRA,  1  vot  ABŢINERE  (dl.  consilier  local  Ioan 
Băiceanu), 1 vot PENTRU (dl. consilier local Victor Stănescu)

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru completarea HCL nr. 309/20.08.2007 privind aprobarea notei de prezentare, a 
procesului-verbal  de  negociere  şi  a  modalităţilor  de  despăgubire  a  proprietarilor  garajelor 
amplasate în “bara de 19 garaje” din zona de acces în Piaţa Centrală ”Sf. Gheorghe”;
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 5.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
64 a Consiliului.

            Proiectul de hotărâre nr. 12 a fost retras de pe ordinea de zi.

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind completarea contractului de asociere nr. 9.635/21.06.1999 încheiat  cu SC 
Euromedia Grup SA;
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1, 2 şi 5.

Dl. consilier Adriean Chirilă întreabă care e staţia care urmează a fi amenajată şi ce se 
ştie despre firma SC Euromedia Grup SA.

D-na  Mihaela  Stoica-  Viceprimarul  municipiului,  răspunde  că  este  vorba  despre 
amenajarea staţiei de autobuz de la piaţă, iar firma SC Euromedia Grup SA a început colaborarea 
cu Primăria Piatra Neamţ încă din administraţia anterioară.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
65 a Consiliului.

             Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 477/12.12.2007 privind aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi a numărului de personal pe anul 2008 ale Direcţiei de Taxe şi Impozite;
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 5.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
66 a Consiliului.

           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  privind menţinerea destinaţiei actuale –spaţiu alimentaţie publică terasă, B-dul G-ral 
N. Dăscălescu nr. 378.
           Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisia 2.
           Dl. Neculai Ivanov - 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. 
67 a Consiliului.

           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008-Cap.67.02 
“Cultură, recreere şi religie”.  
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           Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 5.

D-na consilier  local  Irina Hirţe  propune un amendament  la  anexa la  acest  proiect  de 
hotărâre; domnia sa spune că este de acord cu sumele propuse, însă propune introducerea pe lista 
sumelor  acordate  a  sumei  de  10.000  lei  în  beneficiul  Uniunii  Artiştilor  Plastici  în  vederea 
participării la un proiect din Veneţia-Torino şi a sumei de 500 de Euro pentru Fundaţia ”Iulia 
Hălăucescu”.
           Dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa spune că aceste sume trebuie aprobate de comisia 
de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 
2008, constituită prin hotărârea votată în prezenta şedinţă.

Dl. Gheorghe Ştefan- Primarul municipiului atrage atenţia asupra faptului că respectiva 
hotărâre nu are încă efecte juridice.

Dl.  Vasile  Vişan  –Secretarul  municipiului  spune  că,  potrivit  Legii  350/2005,  se  pot 
acorda, în situaţii de urgenţă, sume de până în limita de 8%.
           D-na consilier local Georgeta Vintea întreabă dacă se pot acorda sume retroactiv.
           Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că nu se pot acorda sume retroactiv.
          Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către 
d-na consilier local Irina Hirţe, care este aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 6 voturi ABŢINERE. 
S-au abţinut de la vot următorii consilieri: dl. consilier local Adriean Chirilă, d-na consilier local 
Georgeta Vintea, dl. consilier local Adrian Armencea, dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa, 
d-na consilier local Tamara Nica, dl. consilier local Daniel Harbuz.
           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat cu 
amendament, care a fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 6 voturi ABŢINERE. S-au abţinut de 
la  vot  următorii  consilieri:  dl.  consilier  local   Adriean Chirilă,  d-na consilier  local  Georgeta 
Vintea,  dl.  consilier  local  Adrian  Armencea,  dl.  consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa,  d-na 
consilier local Tamara Nica, dl. consilier local  Daniel Harbuz.

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

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 
locurilor  de  parcare  situate  pe  raza  municipiului  Piatra  Neamţ  aprobat  prin  HCL  nr. 
200/28.07.2005;
            Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1, 3  şi 5.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 
69 a Consiliului.

           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  privind scoaterea definitivă din fondul forestier a terenului în suprafaţă de 3880 mp 
aflat  în  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamţ,  ocupată  în  prezent  cu vegetaţie  forestieră  şi 
defrişarea  acesteia  în  scopul  realizării  obiectivului  “Amenajare  traseu  turistic  pe  Dealul 
Pietricica”.  
           Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 2.

D-na consilier local Georgeta Vintea întreabă dacă  aceasta nu e o zonă protejată şi dacă 
există  avizele  necesare  realizării  acestei  lucrări,  avize  de  la  Ministerul  Mediului  sau  alte 
autorităţi.
           D-na consilier local Cornelia Tudorancea spune că studiul de fezabilitate pentru realizarea 
acestei defrişări în vederea amenajării unui traseu turistic pe Dealul Pietricica a fost aprobat într-
o şedinţă a Consiliului Local din anul 2007.

D-na Mihaela Stoica, Viceprimarul municipiului, răspunde că toate avizele necesare au 
fost obţinute deja de la toate instituţiile tutelare.
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Dl. consilier local Adriean Chirilă întreabă dacă acest traseu face parte din pachetul de 
trasee turistice aprobate deja în anul anterior.
           D-na Mihaela Stoica, Viceprimarul municipiului, răspunde că este vorba de unul din acele 
trasee turistice deja aprobate, iar punctul de plecare este în zona Staro.
           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 6 voturi ABŢINERE. S-au abţinut de la vot următorii 
consilieri: Dl. consilier Adriean Chirilă, D-na Consilier Georgeta Vintea, Dl. Consilier Adrian 
Armencea,  Dl.  Consilier  Gheorghe  Dumitreasa,  D-na  Consilier  Tamara  Nica,  Dl.  Consilier 
Daniel Harbuz.

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

           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre privind  încheierea  unui  parteneriat  în  vederea  desfăşurării  campaniei  “IA 
ATITUDINE!  CERŞETORIA  NU  E  O  MESERIE,  CI  O  INFRACŢIUNE!  NU  DEVENI 
AUTORUL EI MORAL! 
           Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1,4 şi 5.
           Dl. Neculai Ivanov - 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. 
71 a Consiliului.

          Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  pentru completarea şi modificarea reglementărilor privind administrarea imobilelor 
proprietate  publică  a  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  care  funcţionează  învăţământul 
preuniversitar.

Dl. Vasile Vişan –Secretarul municipiului spune că proiectul a primit Aviz favorabil de la 
Comisiile 1 şi 5.

Dl.  Consilier  Adrian Armencea  propune un amendament  la  Anexa 1 a  proiectului  de 
hotărâre  şi  anume   eliminarea  termenului  “terenuri”  din   cuprinsul  Anexei  la  proiectul  de 
hotărâre şi să se precizeze  la finalul Anexei formula “Final Anexa1” 

Dl. Consilier Gheorghe Dumitreasa spune că este de acord cu închirierea sau folosirea 
spaţiilor, dar propune menţinerea destinaţiei actuale a terenurilor din curtea şcolilor şi să nu se 
construiască pe acestea clădiri cu caracter permanent şi nici să nu se închirieze.

D-na Mihaela  Stoica-Viceprimar  spune că aceste  terenuri  nu pot  fi  vândute căci  sunt 
concesionate deja.

Dl.  Vasile  Vişan  –Secretarul  municipiului  spune  că  în  tehnica  legislativă  nu  există 
formulări de genul ”Final Anexă”.
           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către 
dl. consilier local Adrian Armencea care este respins cu 12 voturi CONTRA, 6 voturi PENTRU 
şi 3 voturi ABŢINERE.
           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost  aprobat cu 16 voturi  PENTRU şi 5 voturi  CONTRA şi 1 vot  ABŢINERE. Au votat 
CONTRA următorii consilieri: dl. consilier local Adriean Chirilă, d-na consilier local Georgeta 
Vintea,  dl.  consilier  local  Adrian  Armencea,  dl.  consilier   local  Gheorghe  Dumitreasa,  dl. 
consilier local Daniel Harbuz. S-a abţinut de la vot dl. consilier local Gheorghe Munteanu.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
72 a Consiliului.

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre privind  aprobarea  asocierii  municipiului  Piatra  Neamţ  cu  Camera  de  Comerţ  şi 
Industrie Neamţ în vederea derulării unui proiect de interes comun.
           Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
73 a Consiliului.

            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.

D-na  consilier   local  Cornelia  Tudorancea  îl  propune  pe  dl.  consilier  local  Valeriu 
Andriţa.
            Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-nei consilier local 
Cornelia Tuodrancea, care a fost aprobată 16 voturi PENTRU şi 6 voturi ABŢINERE. 
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
74 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă declară 
închise lucrările  şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
1. Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
2. Dl. Vişan Vasile – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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