
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
- PIATRA NEAMŢ-
Nr. 60.166 din  22.12.2008

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 19.12.2008 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.4.640 din 12.12.2008, 
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 20 consilieri, care 
au fost aleşi. Lipseşte motivat dl. Consilier Local Popescu Gheorghe.  De asemenea, în calitate de 
invitaţi participă: d-na Olaru Silvia – Director Economic, d-na Violeta Ciurlea – Direcţia 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,  d-na Prisecaru Camelia – Direcţia de 
Asistenţă Socială, dl. Florin Fecic – Şef Serviciu Cabinet Primar, dl. Ioan Sârghi – Director executiv 
Adjunct Poliţia Comunitară, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 de  consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările.

Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul-verbal al şedintei Consiliului Local din data de 
27.11.2008; fiind supus votului, procesul– verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr.4640 din 12.12.2008, precizând că proiectele nr.1, nr.4, nr.15 şi nr.21 au fost retrase de 
pe ordinea de zi, conform Dispoziţiilor nr. 4.693/16.12.2008, 4.694/16.12.2008, 4.732/19.12.2008 şi 
4.736/19.12.2008 iar proiectele de la nr.29 la nr.36 au fost introduse pe ordinea de zi.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi  cu 
modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
       I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Social 
Pietricica, pe anul 2009; RETRAS

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2.HOTĂRÂRE  privind stabilirea contribuţiei de întreţinere a asistaţilor din cadrul Centrului 

Social Pietricica, pe anul 2009;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 476/12.12.2007 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului,  pe anul 
2008;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE   privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de person-
al ale Direcţiei Taxe şi Impozite Locale, pe anul 2009; RETRAS
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de fezabilitate  pentru  reabilitare,  modernizare 
instalaţie  electrică  interioară de iluminat  în vederea reducerii  consumului  de energie  electrică  în 
imobilele Şcolii generale nr. 5 din Municipiul Piatra Neamţ;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6.HOTĂRÂRE privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  pe  anul 

2008;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei comisii de premiere şi întrebuinţarea unor sume de 
bani pentru concursul “Cele mai frumos ornate curţi, balcoane şi firme” – ediţia aIII-a;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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 8.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul  67.02 “Cultură, religie, 
recreere”;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU aferent  – completator  al  PUZ aprobat prin 

HCL nr. 153 din 11.11.2004 – Lotizarea terenului cu suprafaţa 2936 mp, proprietatea Babătă Elena 
şi Babătă Vasile, în 6 loturi construibile din care 5 loturi pentru 5 Locuinţe individuale P+M propuse 
şi 1 lot pentru 1 Locuinţă individuală P+M existentă plus drum privat de acces din Strada Apusului;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Lotizarea a două terenuri limitrofe: 

1.  cu  suprafaţa  7846 mp,  proprietatea  Archip  Ioan,  în  12 loturi  construibile  pentru  12 Locuinţe 
individuale  P+1-1E  şi  drum  privat  de  acces  din  str.  Apusului  şi  2.  cu  suprafaţa  de  8810  mp, 
proprietatea Coroamă Vladimir, în 14 loturi construibile pentru 14 Locuinţe individuale P+1-2E şi 
drum privat de acces din Str. 1 Decembrie 1918;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea spaţiului  comercial 
existent proprietatea Varvara Gabriel-Lucian şi Varvara Elena – Dorina, din str. Gheorghe Iacomi nr.
12, bl.M4, sc.A, fost ap.4, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12.HOTĂRÂRE privind  aprobare  PUZ  şi  RLU  aferent  –  Palatul  de  Justiţie  Neamţ 
(Tribunalul Neamţ Judecătoria Piatra Neamţ), pe teren proprietatea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
str. 1 Decembrie 1918 f.n.;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

13.HOTĂRÂRE privind Procedura de obţinere a Avizului prealabil de oportunitate pentru 
elaborarea  documentaţiei  de urbanism tip  Plan Urbanistic  Zonal  şi  Regulamentului  de Urbanism 
aferent;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.HOTĂRÂRE privind 1. Aprobarea PUZ şi RLU aferent – completator al PUZ şi RLU 
aferent aprobat prin HCL  nr. 389 din 31.10.2007 – Schimbarea destinaţiei apartamentului existent la 
parterul Blocului C2, Piaţa Ştefan cel Mare, sc. B, ap. 39, în Sediu firmă – birouri şi extinderea 
acestuia cu parter pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee din 
Piaţa 22 Decembrie, construcţie proprietatea soţilor Mărcuţianu Ovidius şi Mărcuţianu Mihaela şi 2. 
Abrogarea HCL nr. 580 din 19.09.2008;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

15.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de  asociere  încheiate  între 
Municipiului  Piatra  Neamţ  şi  societăţile  comerciale  care  deţin  panouri  publicitare  pe  raza 
municipiului Piatra Neamţ; RETRAS
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

17.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC URBAN SA cu teren proprietate 
privată a municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de 27 mp situat în str. Aleea Ulmilor f.n.;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe către SC Bico Industries a terenului 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ situate în str. Mărăşeşti nr. 48 – 52, în suprafaţă de 520 mp 
aferent construcţiilor achiziţionate de persoana juridică menţionată;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  preţurilor  de  închiriere  şi  concesionare  a  bunurilor 
imobile pentru anul 2009;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20.HOTĂRÂRE privind  aprobarea prelungirii perioadei de transmitere în folosinţă gratuită 
către Parohia “Sf. Trei Ierarhi” Piatra Neamţ a spaţiului cu o altă destinaţie decât cea de locuinţă în 
suprafaţă de aproximativ 107,38 mp situat în str. Mihai Viteazu nr. 27, bl. C5, sc. E, tronson A2, în 
vederea amenajării unei cantine sociale;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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21.HOTĂRÂRE privind   aprobarea  trecerii  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  şi 
închirierea unei suprafeţe de teren proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Baltagului nr.
1; RETRAS
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării  prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren 
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

23. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  valorificării  materialelor  recuperate  din  demolarea 
serelor amplasate pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Pepinierei nr.5 şi 
împuternicirea SC Publiserv SRL în vederea demolării şi valorificării;
        -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

24.HOTĂRÂRE privind  aprobarea proiectului  “Centru de sprijin şi  asistenţă  specializată 
pentru copii”, str. Gavril Galinescu nr.11, Piatra Neamţ şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în 
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

25.HOTĂRÂRE privind  trecerea  în  administrarea  Municipiului  Piatra  Neamţ  din 
administrarea “Administraţiei  Naţionale  Apele Române – Direcţia  Apelor Siret”  a mijlocului  fix 
“Albie  regularizată  a  pârâului  Cuejdiu”  situat  pe  teritoriul  administrativ  al  municipiului  Piatra 
Neamţ, pentru o perioadă de 10 ani;
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

26.HOTĂRÂRE privind actualizarea comisiei pentru atestarea administratorilor asociaţiilor 
de proprietari; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele beneficiare de subvenţie de 
la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform OUG nr.51/2006; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

28.HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, prezintă proiectele introduse pe ordinea de 
zi:

29.HOTĂRÂRE privind aprobarea  unor măsuri  pentru administrarea  Bl.  D1 situat  în  str. 
Aleea Viforului, proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

30.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Dezvoltarea Turismului din Piatra Neamţ prin 
promovarea activităţilor de marketing şi a produselor cu specific local, cât şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

31.HOTĂRÂRE privind  modificarea  anexelor  la  HCL  nr.  619/01.10.2008  şi  HCL  nr. 
623/16.10.2008  privind  aprobarea  Rapoartelor  de  evaluare  întocmite  în  vederea  vânzării  unor 
cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

32.HOTĂRÂRE privind constituirea unor bunuri proprietate a municipiului Piatra Neamţ, 
situate la etajul construcţiei – Corp A din str. Ştefan cel Mare nr.6, ca aport al municipalităţii în 
cadrul contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL;

-     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
33.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei  la HCL nr.  284/26.07.2007 privind aprobarea 

contractului de concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat – SACET;

-     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
34.HOTĂRÂRE pentru completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învăţământului preuniversitar, a Stadionului Municipal şi evidenţierea lor în patrimoniul Primăriei 
Municipiului Piatra Neamţ;

-     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
35.HOTĂRÂRE pentru completarea  HCL nr.  679 din 31.10.2008 privind aprobarea unor 

măsuri în vederea administrării fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;
-     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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36.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.21/1998 şi modificarea HCL nr.48/1995;
-     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

  D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 stabilirea contribuţiei de întreţinere a asistaţilor din cadrul Centrului Social 
Pietricica, pe anul 2009  
  Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
           D-na Cornelia Tudorancea - 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. 723 a Consiliului Local.

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  privind  modificarea  HCL  nr.  476/12.12.2007  privind  aprobarea 
organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  numărului  de  personal  ale  aparatului  de  specialitate  al 
Primarului, pe anul 2008;
  Comisia de specialitate nr.5 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
   D-na Cornelia Tudorancea - 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. 724 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare, 
modernizare instalaţie electrică în imobilele Şcolii generale nr. 5 din Municipiul Piatra Neamţ”.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 725 a Consiliului Local.

          

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 
2008;

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

Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă dacă la profesori s-au dat tichetele cadou.
D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă  anunţă  că  se  va  verifica  hotărârea  de 

consiliu local prin care s-a aprobat acordarea acestor tichete cadou profesorilor.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 726 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind înfiinţarea unei comisii de premiere şi întrebuinţarea unor sume de 
bani pentru concursul “Cele mai frumos ornate curţi, balcoane şi firme” – ediţia aIII-a;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 727 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, religie, 
recreere”;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 728 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobare PUZ şi RLU aferent – completator al PUZ aprobat prin 
HCL nr. 153 din 11.11.2004 – Lotizarea terenului cu suprafaţa 2936 mp, proprietatea Babătă Elena 
şi Babătă Vasile, în 6 loturi construibile din care 5 loturi pentru 5 Locuinţe individuale P+M propuse 
şi 1 lot pentru 1 Locuinţă individuală P+M existentă plus drum privat de acces din Strada Apusului

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 729 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.10  privind aprobare  PUZ şi  RLU  aferent  –  Lotizarea  a  două  terenuri 
limitrofe:  1.  cu suprafaţa  7846 mp,  proprietatea  Archip Ioan,  în  12 loturi  construibile  pentru 12 
Locuinţe individuale P+1-1E şi drum privat de acces din str. Apusului şi 2. cu suprafaţa de 8810 mp, 
proprietatea Coroamă Vladimir, în 14 loturi construibile pentru 14 Locuinţe individuale P+1-2E şi 
drum privat de acces din Str. 1 Decembrie 1918

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 730 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind  aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea spaţiului comercial 
existent proprietatea Varvara Gabriel-Lucian şi Varvara Elena – Dorina, din str. Gheorghe Iacomi nr.
12, bl.M4, sc.A, fost ap.4, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 731 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.12  privind aprobare  PUZ  şi  RLU  aferent  –  Palatul  de  Justiţie  Neamţ 
(Tribunalul Neamţ Judecătoria Piatra Neamţ), pe teren proprietatea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
str. 1 Decembrie 1918 f.n.;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 732 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind Procedura de obţinere a Avizului prealabil de oportunitate pentru 
elaborarea  documentaţiei  de urbanism tip  Plan Urbanistic  Zonal  şi  Regulamentului  de Urbanism 
aferent;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 733 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind 1. Aprobarea PUZ şi RLU aferent – completator al PUZ şi RLU 
aferent aprobat prin HCL  nr. 389 din 31.10.2007 – Schimbarea destinaţiei apartamentului existent la 
parterul Blocului C2, Piaţa Ştefan cel Mare, sc. B, ap. 39, în Sediu firmă – birouri şi extinderea 
acestuia cu parter pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee din 
Piaţa 22 Decembrie, construcţie proprietatea soţilor Mărcuţianu Ovidius şi Mărcuţianu Mihaela şi 2. 
Abrogarea HCL nr. 580 din 19.09.2008;

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

Dl. Consilier Local Chitic Dragoş propune următorul amendament: «se aprobă PUZ şi RLU – 
cu acordul  vecinilor exprimat în formă autentică».

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui Chitic 
Dragoş, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
 D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre 
împreună 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. 734 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.16 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 Cornelia Tudorancea - 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. 735 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.17  privind  majorarea  capitalului  social  al  SC  URBAN  SA  cu  teren 
proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de 27 mp situat în str. Aleea Ulmilor 
f.n.;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 736 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.18  privind  aprobarea  concesionării  directe  către  SC  Bico  Industries  a 
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terenului proprietate a municipiului Piatra Neamţ situate în str. Mărăşeşti nr. 48 – 52, în suprafaţă de 
520 mp aferent construcţiilor achiziţionate de persoana juridică menţionată;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 737 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.19  privind  aprobarea  tarifelor  de  închiriere  şi  concesionare  a  bunurilor 
imobile pentru anul 2009;

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

Dl.  Consilier  local  Chtic  Dragoş  anunţă  Consiliul  Local  că  are  următorul  amendament: 
"tarifele vor fi indexate cu rata inflaţiei pe 2008, comunicată în luna decembrie a.c. de Institutul 
Naţional de Statistică".

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui consilier 
local Chitic Dragoş, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat 
împreună 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. 738 a Consiliului Local

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea prelungirii perioadei de transmitere în folosinţă gratuită 
către Parohia “Sf. Trei Ierarhi” Piatra Neamţ a spaţiului cu o altă destinaţie decât cea de locuinţă în 
suprafaţă de aproximativ 107,38 mp situat în str. Mihai Viteazu nr. 27, bl. C5, sc. E, tronson A2, în 
vederea amenajării unei cantine sociale;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 739 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren 
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ

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

Dl. Consilier local Chtic Dragoş anunţă Consiliul Local că are următorul amendament: "sub 
rezerva refacerii evaluării pentru terenul prevăzut în anexa nr.1 pct.2".

 D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  la  vot  amendamentul  d-lui 
consilier local Chitic Dragoş, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat 
împreună 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. 740 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind  aprobarea  valorificării  materialelor  recuperate  din  demolarea 
serelor amplasate pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Pepinierei nr.5 şi 
împuternicirea SC Publiserv SRL în vederea demolării şi valorificării

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
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Dl.  Consilier  local  Chtic  Dragoş  anunţă  Consiliul  Local  că  are  următorul 
amendament: "preţul  pentru  valorificarea  materialelor  recuperate  din  demolare  să  fie  preţul  de 
vânzare a acestora, dar nu mai mic decât valoarea lor de inventar".

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui consilier 
local Chitic Dragoş, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat 
împreună 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. 741 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea proiectului “Centru de sprijin şi asistenţă specializată 
pentru copii”, str. Gavril Galinescu nr.11, Piatra Neamţ şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în 
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2.

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 742 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.25  privind trecerea  în  administrarea  Municipiului  Piatra  Neamţ  din 
administrarea “Administraţiei  Naţionale  Apele Române – Direcţia  Apelor Siret”  a mijlocului  fix 
“Albie  regularizată  a  pârâului  Cuejdiu”  situat  pe  teritoriul  administrativ  al  municipiului  Piatra 
Neamţ, pentru o perioadă de 10 ani;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 743 a Consiliului Local

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.26  privind  actualizarea  comisiei  pentru  atestarea  administratorilor 
asociaţiilor de proprietari; 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 744 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele beneficiare de subvenţie de 
la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform OUG nr.51/2006.

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 745 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.28 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.
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D-na Cornelia Tudorancea - 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. 746 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Bl. D1 situat în str. 
Aleea Viforului, proprietatea municipiului Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat  favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 747 a Consiliului Local.

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind  aprobarea proiectului Dezvoltarea Turismului din Piatra Neamţ 
prin promovarea activităţilor de marketing şi a produselor cu specific local,  cât şi a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 748 a Consiliului Local.

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.31 privind modificarea  anexelor  la  HCL nr.  619/01.10.2008 şi  HCL nr. 
623/16.10.2008  privind  aprobarea  Rapoartelor  de  evaluare  întocmite  în  vederea  vânzării  unor 
cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 749 a Consiliului Local.

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind constituirea unor bunuri proprietate a municipiului Piatra Neamţ, 
situate la etajul construcţiei – Corp A din str. Ştefan cel Mare nr.6, ca aport al municipalităţii în 
cadrul contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL; 

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 750 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.33 privind completarea anexei la HCL nr. 284/26.07.2007 privind aprobarea 
contractului de concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat – SACET;

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 751 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.34  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar, a Stadionului Municipal şi evidenţierea lor în patrimoniul Primăriei 
Municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 752 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.35 pentru completarea HCL nr. 679 din 31.10.2008 privind aprobarea unor 
măsuri în vederea administrării fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 753 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.36 pentru abrogarea HCL nr.21/1998 şi modificarea HCL nr.48/1995.

Comisiile  de specialitate  nr.  1 şi  nr.2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 754 a Consiliului Local.

II. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ADRESATE EXECUTIVULUI

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă – prezintă Situaţia petiţiilor înregistrate în 
perioada 01.07.2008 – 15.12.2008.

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ a luat act de această informare.
Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na  Cornelia Tudorancea  – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Cornelia TUDORANCEA – Preşedinte de şedinţă – 

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului –

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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