
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
     - PIATRA NEAMŢ-

Nr.  44.532 din  22.09.2008

P R O C E S  -  V E R B A L

Încheiat astăzi 19.09.2008 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.38,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.3223 din 12.09.2008, 
PRIMARUL a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind  invitaţi  la 
şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe Ştefan,  d-na Viceprimar  –Ana Monda, dl. 
Viceprimar – Chitic Dragoş Victor, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 21 consilieri, care au 
fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Ouatu Vasile şi dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu. De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Olaru Silvia – Director Economic, d-na Violeta Ciurlea 
–  Serviciul Administrare Patrimoniu, dl. Muraru Gabriel –  Birou Relaţii Publice, d-na Marina Gavril 
– Director Tehnic, dl.  Florea Dan – Arhitect Şef, d-na Dana Mungiu – Şef Birou Transporturi,  dl. 
Florin  Fecic  –  Şef  Serviciu  Cabinet  Primar,  dl.  Ioan  Sârghi  –  Director  executiv  Adjunct  Poliţia 
Comunitară,  d-na Cristina Movilă – Şef Birou Resurse Umane, d-na Camelia  Prisecaru – Director 
Executiv Direcţia Asistenţă Socială, d-na Dorina Staicu – Şef Serviciu Buget, d-na Rodica Zelincă- 
Director Direcţia Taxe şi Impozite, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local 
şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă participă 21 de  consilieri,  şedinţa  este legal constituită  şi se pot începe 
lucrările.

Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul-verbal al Şedinţei Consiliului  Local din data de 
01.09.2008; fiind supus votului, procesul – verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

D-na  Mihaela  Stoica–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 3223 din 12.09.2008, cu completările ulterioare,  fiind supusă votului, ordinea de zi a 
fost aprobată în unanimitate.  

1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

       1.HOTĂRÂRE privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare 
pluvială pe str. Aurel Vlaicu din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
       2.HOTĂRÂRE privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare 
pluvială pe str.Anton Vorel din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      3.HOTĂRÂRE privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare 
pluvială pe str. Crişului din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      4.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea, canalizare 
menajeră şi pluvială (extindere) pe str. Ţărăncuţa din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      5.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str.Ape Minerale din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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      6.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str.Viilor din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      7.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str.Vulturului din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      8.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi pluvială pe str.Bucium din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      9.HOTĂRÂRE privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  pe anul 
2008;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     10.HOTĂRÂRE privind   întrebuinţare  unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008 - 
capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie” ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     11. HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 10/2006  pentru modificarea HCL nr.319 din 
22.12.2005 privind aprobarea programelor de transport public local de calatori ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     12. HOTĂRÂRE privind  aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent – completator al P.U.Z şi R.L.U 
aferent aprobat prin H.C.L. nr. 389 din 31.10.2007 – Schimbarea destinaţiei apartamentului existent la 
parterul Blocului C2 în Sediu firmă – birouri şi extinderea acestuia cu parter  pe teren proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ,  acces din exterior prin alee,  construcţie proprietatea soţilor Mărcuţianu 
Ovidius şi Mihaela, în Piaţa 22 Decembrie f.n.;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      13. HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z  şi  R.L.U.  aferent  –  Intrarea  în  legalitate  a 
construcţiei realizate – extinderea Sediului firmă – birouri, existent la parterul Blocului D9 cu parter pe 
teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee, construcţie proprietatea S.C. 
General Contab S.R.L., în strada Cuiejdi nr. 2 ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      14. HOTĂRÂRE privind  aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent – completator al P.U.D. aprobat 
prin H.C.L. nr. 239 din 29.09.2005 – Extinderea şi etajarea Spaţiului comercial – bar existent rezultând 
P+1E, acces auto şi parcare pe terenul proprietatea soţilor Pavelescu Ana şi Pavelescu Mihai, în str. 
General Nicolae Dăscălescu nr. 254;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      15. HOTĂRÂRE privind  aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent –  Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra Neamţa a terenului cu suprafaţa 7500 mp, Hotel S+D+P+Mz+8-6-4E cu parcare 
aferentă, Ansamblu de blocuri – 8 cu D+P+4E şi 2 cu D+P+2E, acces auto comun şi parcări aferent, pe 
teren proprietatea S.C. SAFFA VIZZA S.R.L. în str. Mihai Stamatin f.n.;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      16. HOTĂRÂRE privind  aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent – Bloc 2S+P+M1+M2+12E cu 
locuinţe  colective,  cu spaţii  comerciale  şi birouri  la parter  şi mezanine,  cu acces auto şi  garaje la 
subsoluri,  pe  teren  proprietatea  S.C.  OZ  –  PN  INVESTMENT  S.R.L.  şi  pe  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ, în strada Durăului nr. 22A;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      17. HOTĂRÂRE privind  punerea la dispoziţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară    “ 
URBTRANS ” a unui spaţiu cu destinaţia de sediu ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      18.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a Municipiului 
Piatra Neamţ către constructori de bună credinţă ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      19.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Piatra Neamţ ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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      20.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  H.C.L.  nr.  476/12.12.2007  privind  aprobarea 
organigramei,  a  statului  de  funcţii  şi  a  numărului  de  personal  ale  aparatului  de  specialitate  al 
Primarului pe anul 2008
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      21. HOTĂRÂRE privind stabilirea parităţii pentru acordarea de teren în compensare în zona D 
de impozitare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      22.HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor 
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      23.HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      24.HOTĂRÂRE privind aceptarea unei donaţii.
                   - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      25.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extindere cu parter a două spaţii 
comerciale proprietatea SC TEOPET COM SRL pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, cu 
două  accese  pietonale  prin  alei  amenajate,  în  Aleea  Armoniei  nr.21,  bl.  C3,  sc.B,  parter,  fostele 
apartamente nr.23 şi nr.24; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      26. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – construcţie D+P+1 pentru sediu 
firmă – birouri, show room prin schimabarea parţială a funcţiunii unei părţi – proprietatea SC PRO 
LOGISTICS SRL – din Centrala termică nr.13, extindere pe terenul proprietatea Municipiului Piatra 
Neamţ, cu două accese pietonale prin alei amenajate, acces carosabil şi parcare amenajate pe terenul 
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, f.n. - iniţiator – Primar Gheorghe 
Ştefan
     27. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprizând persoanele beneficiare de subvenţii de la 
bugetul de stat pentru construcţia de locuinţe; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     28.  HOTĂRÂRE privind  acordul  de  principiu  pentru  incheierea  unui  parteneriat  între 
Consiliul  Local al  Municipiului Piatra Neamţ şi Consiliul  Judeţean Neamţ în vederea depunerii  de 
proiecte  cu  finanţare  nerambursabilă  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  axa 
prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere domeniul de intervenţie 
1.1 – Plan integrat de dezvoltare urbană; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
    29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării OUG nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
    30. HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  – 
Construcţie staţie de betoane – ecologică şi mobilă plus depozit materiale şi platformă betonată - cu 
investitor S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. pe teren proprietatea S.C. EURINVEST S.R.L., cu cale 
de acces din Strada Schitului; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   31.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  Regulamentului  cadru  privind  organizarea  şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea vânzării bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al 
municipalităţii, aprobat prin HCL nr.531 din 22.08.2008; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   32. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Neamţ 
în domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   33. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC Urban SA cu terenul situate în str. 
Hăţaşului f.n., în suprafaţă de aproximativ 8.100 mp; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   34. HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ 
al bunurilor imobile spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă si vânzarea prin licitaţie publică a 
unor bunuri proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   35. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  pentru  investiţia  „Canalizare 
menajeră strada Arcului, canalizare menajeră şi staţie de pompare str. Caraiman din municipiul Piatra 
Neamt” - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   36.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  asocierii  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  SC IMAV 
CONSULTING  SRL  în  vederea  amplasării  pe  raza  municipiului  Piatra  Neamţ  a  unor  panouri 
publicitare; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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   37. HOTAR  ÂRE   privind aprobare P.U.D.- completator al P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 64 
din  27.05.2004  –  Extinderea  parter  a  Braseriei  pe  terenul  proprietatea  S.C.  GRAND  HOTEL 
CEAHLĂU S.A., în   P-ţa Ştefan cel Mare nr. 3; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   38. HOTAR  ÂRE   privind  completarea  anexei  la  HCL nr.487 din  12.12.2007; -  iniţiator  – 
Primar Gheorghe Ştefan
   39. HOTAR  ÂRE   privind utilizarea fondului de rulment; - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   40. HOTAR  ÂRE   privind luare act de încetare, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
municipiului Piatra Neamţ al d-nei Mihaela Stoica;
   41 .HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.
                  - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
   42. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Piatra Neamţ 
al d-nei Gagea Maria.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare pluvială pe 
str. Aurel Vlaicu din municipiul Piatra Neamţ”;
  Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
569 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare pluvială pe 
str.Anton Vorel din municipiul Piatra Neamţ”;
  Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
570 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare pluvială pe 
str.Crişului din municipiul Piatra Neamţ”;
  Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
571 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea canalizare pluvială pe 
str. din municipiul Piatra Neamţ”;
  Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
572 a Consiliului Local.
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D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reţea, canalizare menajeră şi 
pluvială (extindere) pe str. Ţărăncuţa din municipiul Piatra Neamţ”.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
573 a Consiliului Local.

  D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6  privind aprobarea studiului de fezabilitate  pentru investiţia „Reţea alimentare cu apă, 
canalizare menajeră şi pluvială pe str.Viilor din municipiul Piatra Neamţ”.

 Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
574 a Consiliului Local.

           D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7  privind aprobarea studiului de fezabilitate  pentru investiţia „Reţea alimentare cu apă, 
canalizare menajeră şi pluvială pe str.Vulturului din municipiul Piatra Neamţ”.

 Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
575 a Consiliului Local.

          D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8  privind aprobarea studiului de fezabilitate  pentru investiţia „Reţea alimentare cu apă, 
canalizare menajeră şi pluvială pe str.Bucium din municipiul Piatra Neamţ”.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
576 a Consiliului Local.

           D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2008.

 Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na consilier local Elena Boengiu propune un amendament la proiectul de hotărâre iniţiat : 
« La venituri se suplimentează la cod indicator 04.02.04 de la 952 mii lei la 1.027 mii lei, cu 75 mii lei. 
La  cheltuieli,  se  suplimentează  cap.  70 –Locuinţe  servicii  şi  dezvoltare  publică  -  la  obiectivul  de 
investiţii Termoficare municipiu cu 75 mii lei ».

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier local 
Elena Boengiu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
          D-na Mihaela  Stoica -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot proiectul  de hotărâre  iniţiat  cu 
amendamentul formulat şi adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
577 a Consiliului Local.
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D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind întrebuinţare unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008 - capitolul 67.02 
“Cultură, recreere şi religie”.

Solicitant SUMA
Solicitată

SUMA
Propusă spre

  aprobată
1. Serviciul Comunicare - organizarea ” Festivalului Toamnei” 
2008 108 000 lei 108 000 lei
2. Serviciul Comunicare – participarea la Târgul de    turism 2008

36 000 lei 36 000 lei

3. Serviciul Comunicare - organizarea ” Zilei Vârstnicului”
22 394 lei 22 394 lei

4. Fundatia de Ingrijiri Comunitare – organizarea „Zilei 
Varstnicului”, a manifestarilor dedicate implinirii a 10 ani de 
activitate 5 000 lei 5 000 lei
5. Sindicatul Liber al Lucratorilor din Invatamant si Cercetare 
Stiintifica Neamt - organizarea „Zilei Mondiale a Educatiei”

10 000 lei 10 000 lei

TOTAL 181 394 lei 181 394 lei

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
578 a Consiliului Local.

 D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind  modificarea H.C.L. nr. 10/2006  pentru modificarea HCL nr.319 din 22.12.2005 
privind aprobarea programelor de transport public local de calatori.

Comisiile  de  specialitate  nr.  3  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
579 a Consiliului Local.

  D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.12 privind  aprobare  P.U.Z  şi  R.L.U.  aferent  –  completator  al  P.U.Z şi  R.L.U aferent 
aprobat prin H.C.L. nr. 389 din 31.10.2007 – Schimbarea destinaţiei apartamentului existent la parterul 
Blocului C2 în Sediu firmă – birouri şi extinderea acestuia cu parter pe teren proprietatea Municipiului 
Piatra  Neamţ,  acces  din  exterior  prin  alee,  construcţie  proprietatea  soţilor  Mărcuţianu  Ovidius  şi 
Mihaela, în Piaţa 22 Decembrie f.n.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
580 a Consiliului Local.
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D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent – Intrarea în legalitate a construcţiei realizate – 
extinderea Sediului firmă – birouri,  existent la parterul Blocului D9 cu parter pe teren proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee, construcţie proprietatea S.C. General Contab 
S.R.L., în strada Cuiejdi nr. 2.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
581 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent – completator al P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 
239 din 29.09.2005 – Extinderea şi etajarea Spaţiului comercial – bar existent rezultând P+1E, acces 
auto  şi  parcare  pe  terenul  proprietatea  soţilor  Pavelescu  Ana  şi  Pavelescu  Mihai,  în  str.  General 
Nicolae Dăscălescu nr. 254.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, având în vedere avizul 
nefavorabil al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, deoarece trebuie rezolvate 
1. accesul de serviciu cu lăţimea minimă de 3,5 m şi 2. parcarea cu lăţimea de 5 m prin retragerea 
corespunzătoare a parterului, drept pentru care propune respingerea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  RESPINS cu 19 voturi  ÎMPOTRIVA şi 2 voturi  ABŢINERE (d-na consilier  local  Simionică 
Aurelia şi dl.Viceprimar Dragoş Chitic).

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15  privind aprobare P.U.Z şi R.L.U. aferent –  Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra  Neamţa  a  terenului  cu  suprafaţa  7500  mp,  Hotel  S+D+P+Mz+8-6-4E  cu  parcare  aferentă, 
Ansamblu de blocuri – 8 cu D+P+4E şi 2 cu D+P+2E, acces auto comun şi parcări aferent, pe teren 
proprietatea S.C. SAFFA VIZZA S.R.L. în str. Mihai Stamatin f.n.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, având în vedere avizul 
nefavorabil  al  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism, deoarece  1.  nu  sunt 
rezolvate conform legii distanţele dintre blocurile de locuinţe, parcările şi 2. trebuie studiată întreaga 
zonă  cuprinsă  între  Strada  Orizontului  şi  Sala  polivalentă,  drep  pentru  care  propune  respingerea 
acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  RESPINS cu 18 voturi  ÎMPOTRIVA şi 3 voturi  ABŢINERE (d-na consilier  local  Simionică 
Aurelia, dl. consilier local Neculai Tănase şi dl.Viceprimar Dragoş Chitic).

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.16  privind  aprobare  P.U.Z  şi  R.L.U.  aferent  –  Bloc  2S+P+M1+M2+12E  cu  locuinţe 
colective, cu spaţii comerciale şi birouri la parter şi mezanine, cu acces auto şi garaje la subsoluri, pe 
teren proprietatea S.C. OZ – PN INVESTMENT S.R.L. şi pe teren proprietatea Municipiului Piatra 
Neamţ, în strada Durăului nr. 22A.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
582 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind punerea la dispoziţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ URBTRANS ” 
a unui spaţiu cu destinaţia de sediu.
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Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
583 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ 
către constructori de bună credinţă.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
584 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.19  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
Municipiului Piatra Neamţ.

Comisia  de specialitate  nr.  1 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (d-na consilier local Aurelia Simionică, dl. 
consilier local Gheorghe Dumitreasa şi dl. consilier local Neculai Tănase).

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

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.20  pentru  modificarea  H.C.L.  nr.  476/12.12.2007  privind  aprobarea  organigramei,  a 
statului de funcţii şi a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2008.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
586 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.21  privind  stabilirea  parităţii  pentru  acordarea  de  teren  în  compensare  în  zona  D  de 
impozitare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
587 a Consiliului Local.

 D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.22  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  în  cadrul  Consiliilor  de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Piatra Neamţ.

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
588 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind acordarea de facilităţi fiscale unor persoane fizice.  

  Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat  favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
589 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aceptarea unei donaţii.

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
590 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extindere cu parter a două spaţii comerciale 
proprietatea SC TEOPET COM SRL pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, cu două accese 
pietonale prin alei amenajate, în Aleea Armoniei nr.21, bl. C3, sc.B, parter, fostele apartamente nr.23 
şi nr.24.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
591  a Consiliului Local.

       D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26  privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – construcţie D+P+1 pentru sediu firmă – 
birouri,  show  room  prin  schimabarea  parţială  a  funcţiunii  unei  părţi  –  proprietatea  SC  PRO 
LOGISTICS SRL – din Centrala termică nr.13, extindere pe terenul proprietatea Municipiului Piatra 
Neamţ, cu două accese pietonale prin alei amenajate, acces carosabil şi parcare amenajate pe terenul 
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, f.n.

 Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.  2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
592  a Consiliului Local.

             
 D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.27 privind aprobarea listei cuprizând persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de 
stat pentru construcţia de locuinţe.      

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
593 a Consiliului Local.
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              D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 28 privind acordul de principiu pentru incheierea unui parteneriat între Consiliul Local al 
Municipiului Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ în vederea depunerii de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere domeniul de intervenţie 1.1 – Plan integrat de 
dezvoltare urbană. 

 Comisiile  de specialitate  nr.  5 şi  nr.  6 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
594 a Consiliului Local.

          
  D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 29 pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării OUG nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată şi actualizată.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Mihaela Stoica - 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.   
595 a Consiliului Local.

          
             D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construcţie staţie 
de betoane – ecologică şi  mobilă  plus depozit  materiale  şi platformă betonată  - cu investitor  S.C. 
VICTOR CONSTRUCT S.R.L. pe teren proprietatea S.C. EURINVEST S.R.L., cu cale de acces din 
Strada Schitului. 

Comisia  de specialitate  nr. 2 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
596 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind modificarea Regulamentului cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice în vederea vânzării bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipalităţii, aprobat 
prin HCL nr.531 din 22.08.2008.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Aurelia  Simionică,  consilier  local,  formulează un amendament : «  la art.  34 alin.  1 - 
organizarea unei  noi licitaţii se va face  în termen de cel puţin 10 zile  calendaristice  de  la  apariţia  în 
presă a anunţului de licitaţie”.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune la  vot  amendamentul  la  proiectul  de 
hotărâre, care a fost  respins cu  3 voturi PENTRU,  17 voturi ÎMPOTRIVA.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 18 voturi PENTRU, 2 voturi ÎMPOTRIVA (d-na consilier local Aurelia Simionică şi 
dl. consilier local Neculai Tănase) şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
597 a Consiliului Local.
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D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.32  privind  trecerea  unor  bunuri  imobile  din  domeniul  public  al  judeţului  Neamţ  în 
domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
598 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind majorarea capitalului social al SC Urban SA cu terenul situate în str. Hăţaşului 
f.n., în suprafaţă de aproximativ 8.100 mp, cu spatial commercial situate in P-ţa 22 Decembrir nr.2, în 
suprafaţă  de 36 mp,  cu contravaloarea  mijloacelor  fixe realizate  de către  autoritatea administraţiei 
publice  locale  în  cadrul  proiectului  de  investiţii  „Reorganizare  şi  modernizare  P-ţa  Centrală  Sf. 
Gheorghe din Municipiul Piatra Neamţ”, în valoarea de 9.170.793, 36 lei;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
599 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ al bunurilor 
imobile spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă si vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri 
proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
600 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Canalizare menajeră strada Arcului, 
canalizare menajeră şi staţie de pompare str. Caraiman din municipiul Piatra Neamt”;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  2 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
601 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea asocierii între Municipiul Piatra Neamţ şi SC IMAN CONSULTING 
SRL în vederea amplasării pe raza municipiului Piatra Neamţ a unor panouri publicitare;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5 au  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 1 vot ABŢINERE (d-na consilier local Aurelia Simionică) şi 20 de voturi PENTRU.

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

11



D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.37 privind  aprobare  P.U.D.-  completator  al  P.U.D.  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  64  din 
27.05.2004 – Extinderea parter a Braseriei pe terenul proprietatea  S.C. GRAND HOTEL CEAHLĂU 
S.A., în   P-ţa Ştefan cel Mare nr. 3;

Comisia  de specialitate  nr.  2 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Ghiocel Tonco) şi 20 de voturi PENTRU.

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

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind completarea anexei la HCL nr.487 din 12.12.2007;

Comisia  de specialitate  nr.  1 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
604 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 privind utilizarea fondului de rulment;

Comisia  de specialitate  nr.  1 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Mihaela Stoica - 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.   
605 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.40  privind  luare  act  de  încetare,  prin  demisie,  a  mandatului  de  consilier  local  al 
municipiului Piatra Neamţ al d-nei Mihaela Stoica;

D-na Mihaela Stoica - 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.   
606 a Consiliului Local.

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de  hotărâre  nr.41 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  invită  consilierii  locali  să  facă  propuneri  pentru  alegerea 
Preşedintelui de şedinţă.

D-na Boengiu Elena – consilier  local-  propune în funcţia  de Preşedinte  de şedinţă  pe d-na 
consilier Tudorancea Cornelia.

Dl. Secretar Vasile Vişan supune la vot propunerea d-nei consilier Boengiu Elena, care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.

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

D-na  Tudorancea  Cornelia  –  Preşedinte  de  şedinţă  -  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.42 privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Piatra Neamţ 
al d-nei GAGEA MARIA.

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

D-na Tudorancea Cornelia – Preşedinte de şedinţă - invită pe d-na Gagea Maria să depună 
Jurământul pentru validarea mandatului de consilier local.
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D-na consilier local Gagea Maria depune şi semnează jurămantul în faţa Consiliului Local.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

608 a Consiliului Local.

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na  Tudorancea  Cornelia  –  Preşedinte  de  şedinţă– 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul verbal a fost semnat de:
1. MIHAELA STOICA – Preşedinte de şedinţă
      TUDORANCEA CORNELIA – Preşedinte de şedinţă

2. VIŞAN VASILE -  Secretarul Municipiului- SS indescifrabil

   MN/MN
    2 ex.
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