
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
- PIATRA NEAMŢ-
Nr. 39759 din  22.08.2008

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 22.08.2008 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.
2887 din 15.08.2008, 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 22 consilieri, care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl. Consilier local Cobzaru 
Theodor Cristian.  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,  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 Mariana Barna – 
Şef Serviciu Administraţie Publică, directori ai societăţilor comerciale din subordinea 
consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 de  consilieri, şedinţa este legal constituită şi se 
pot începe lucrările.

Dl. Secretar Vasile Vişan aduce la cunoştinţa Consiliului Local faptul că dl. 
Primar Gheorghe Ştefan se află în concediu de odihnă până pe data de 06.09.2008, iar 
dl.  Consilier  Cobzaru Theodor  Cristian  a  depus  o  cerere  de  aducere  la  cunoştinţa 
Consiliului Local că se află in concediu de odihnă.

Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul-verbal al Şedinţei Consiliului Local 
din  data  de  19.08.2008;  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. 2887 din 15.08.2008, precizând că proiectul de hotărâre nr.23 
a fost RETRAS de pe ordinea de zi, fiind supus votului, ordinea de zi a fost aprobată 
în unanimitate. 

D-na Mihaela Stoica – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea anexei privind 
completarea dispoziţiei de convocare a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
cu  proiecte  de  hotărâre  de  la  numărul  la  nr.53  la  nr.64;  fiind  supusă  votului, 
propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

D-na Mihaela Stoica – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi cu 
anexa, cu rectificările, modificările sau completările ulterioare ale titlurilor proiectelor 
de hotărâri, propunerea a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia 
“Modernizare strada Verii, cartier Sarata”, din municipiul Piatra Neamţ;
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- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind  distribuţia 

pe  orizontală  a  energiei  termice  la  blocuri  din  Municipiul  Piatra  Neamţ–  cartier 
Mărăţei, Etapa a III-a: bl. C1 str. Progresului nr. 144, bl. C2 str. Progresului nr. 146, 
bl.  B1  str.  Progresului  nr.  148,  bl.  B2  str.  Progresulului  nr.  150  şi  bl.  F1  str. 
Progresului nr. 152; 
                    -iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Piatra Neamţ ca partener al 
Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ la proiectul “Şcoala pentru 
toţi”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.  HOTĂRÂRE privind  majorarea  tarifelor  de  călătorie  pentru  transportul 

public local prin curse regulate pe raza municipiului Piatra Neamţ;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE pentru completarea  HCL  nr. 495  din  25.07.2008   privind 
actualizarea  comisiei  locale  de  soluţionare  a  cererilor  depuse  în  baza  OUG  nr. 
51/2006  pentru  aprobarea  Programului  Naţional  privind  sprijinirea  construirii  de 
locuinţe proprietate personală;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  zonei  unitare  de  încălzire  pe  raza 
municipiului Piatra Neamţ;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

7.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.304  din  30.08.2007  privind 
desemnarea  unor  funcţionari  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  în 
vederea completării,  ţinerii  la  zi  şi  centralizării  datelor  din registrul  agricol  pentru 
perioada 2007-2011;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE privind  rectificarea  HCL  nr.  499  din  25.07.2008  privind 
actualizarea comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamţ;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  60  din  14.02.2008  privind 
modificarea HCL nr. 437 din 29.11.2007 de aprobare a cofinanţării a cinci proiecte 
sociale  în  cadrul  Programului  PHARE  2006 CES-Servicii  Sociale,  linia  de buget 
Phare 2006/018-147.04.02 referinţa 02;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Introducerea în 

intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 750 mp şi amplasarea 
pe  acesta  a  Locuinţei  individuale  P+1E,  pe  terenul  proprietatea  AXINTE  LIVIU 
VASILE, din Strada Ion Ionescu de la Brad f.n.”;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11.  HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.aferent  – 

„Retehnologizarea  Spaţiului  de  alimentaţie  publică  parter  existent  “Cercul 
gospodinelor” şi Extinderea cu spaţii pentru cazare Construcţie D+P+2E+M, parcare 
proprie,  pe  terenul  proprietatea  S.C.  MINERVA S.R.L.,  acces  din  aleea  publică 
existentă în Parcul Cozla„
                    -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          12. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - „Construcţie D+P
+4E cu  parcare  la  demisol,  spaţiu  comercial  –  reprezentanţă  societate  la  parter  şi 
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locuinţe colective la etaje, acces auto şi parcare în incintă, pe terenul proprietatea S.C. 
P & T VEST CONSTRUCT S.R.L., din Strada Oituz nr. 4”;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          13. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - „Schimbarea desti-
naţiei din apartament de locuit în Sediu firmă – birouri şi extinderea acestuia cu Parter 
pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee, constru-
cţie proprietatea S.C. GRUP SOFT S.R.L., în Bulevardul Republicii nr. 42, vila 1, par-
ter, ap. 2”;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          14. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului alimentaţie 
publică – café bar, destinaţie modificată în 2004 – cu mai mult de 2 ani în urmă, situat 
în Strada Dărmăneşti  nr. 51, proprietatea Ceauşu Constantin şi Ceauşu Niculina;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractului  de  asociere  nr. 

8734/26.05.1998 încheiat cu Compania Naţională-Loteria Română;
- iniţiator –Primar Gheorghe Ştefan

16. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a trei suprafeţe de 
teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ în vederea ampalsării unor containere 
pentru depozitarea deşeurilor metalice şi hârtiei reciclabile;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
17.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  unor  terenuri 

proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator -Primar Gheorghe Ştefan

18. HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al SC URBAN SA cu 
terenul şi imobilul situate în str. Apusului f.n.;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Piatra Neamţ a unei suprafeţe de teren situate în str. Dimitrie Leonida 
f.n.;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 

10/2001  a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

           21. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor schimburi de teren între Municipiul 
Piatra  Neamţ  şi  persoane  private  pentru  realizarea  lucrărilor  de  consolidare 
infrastructură turistică Cozla;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
           22. HOTĂRÂRE  pentru modificarea şi completarea HCL nr. 75/22.02.2007 
privind majorarea capitalului  social  al  SC URBAN SA cu terenul situat  în incinta 
Ştrandului Municipal Piatra Neamţ-Aleea Tineretului nr. 25, în suprafaţă de aprox. 
4050 mp;

        - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
           23. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul 
public al Municipiului Piatra Neamţ în domeniul public al statului;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
           24. HOTĂRÂRE privind  aprobarea tarifelor percepute de către operatorul de 
serviciu  concesionar  în  incinta  cimitirelor  umane  municipale  “  Eternitatea”  şi 
“ Pietricica”;
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- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          25. HOTĂRÂRE privind  majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu 
contravaloarea  investiţiilor  efectuate  de  autoritatea  administraţiei  publice  locale  în 
cadrul Pieţei Centrale “ Sf. Gheorghe”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
26.  HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea  modificării  şi  completării  HCL  nr. 

457/25.07.2008  privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C.  Urban  S.A.  şi  al  S.C. 
Salubritas S.A. ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          27. HOTĂRÂRE privind  aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ către constructori de bună credinţă;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  vânzării  terenului  proprietate  privată  a 

municipiului Piatra Neamţ situat în str. Ştefan cel Mare nr. 44;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

29.  HOTĂRÂRE  pentru  completarea  Regulamentului  cadru  privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea vânzării prin licitaţie publică 
a  bunurilor  immobile  aparţinând  domeniului  privat  al  municipalităţii,  aprobat  prin 
HCL nr. 183/31.05.2007;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
          30.  HOTĂRÂRE  privind   modificarea  amplasamentului  şi  a  suprafeţei  de 
teren transmise în administrarea S.C. Salubritas S.A.,  ca şi  bun de retur,  în cadrul 
contractului  de  delegare  de  gestiune  directă  a  serviciului  public  de  ecarisaj,  teren 
destinat desfăşurării activităţilor specifice acestui serviciu de utilitate publică;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
 31. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru colectat, transportat şi 
depozitat deşeuri de la persoane fizice, agenţi economici,  instituţii publice şi de pe 
domeniul public;
         - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
  32.  HOTĂRÂRE privind   stabilirea  tarifelor  de  întreţinere-curăţenie  spaţii 
verzi,  colectat-transportat  şi  depozitat  deşeuri  provenite  de  pe  spaţiile  verzi  şi 
întreţinere toalete ecologice mobile pentru evenimente cu durata mai mică de 5 zile şi 
vidanjare zilnică;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
      33.  HOTĂRÂRE  privind  unele  măsuri  pentru  reorganizarea  serviciului 
gestionare a câinilor fără stăpâni;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     34. HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice şi 
unei persoane juridice;
         - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
    35.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unor  sume  de  bani  din  capitolul  67.02. 
“Cultură, recreere şi religie”;
        - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
      36.  HOTĂRÂRE privind înregistrarea în  evidenţa  contabilă  a modernizării 
unor active fixe, precum şi trecerea unor active în curs în active corporale;

    - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
   37.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-nei  Gabor-Baba  Maria în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
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       - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
38.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-nei  Ciofoaia  Ionela în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
      - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

39. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren d-nei Popescu Ada Andreea în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
      - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

40.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-lui  Nechifor  Andrei-Ilie în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

41.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-nei  Nicorescu  Mihaela în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

42.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-lui  Popa  Tudor  Cătălin  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

43. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren d-lui Mihai Vlad-Constantin în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
          44. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren d-lui Paliniuc Robert Mădălin în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

45.  HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren d-lui  Ploscaru Preda-Teofil în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

46.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-nei  Jbanca  Ştefănica în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

47.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-lui  Zaharia  Daniel în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

48.  HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren d-nei  Bursuc  Elena Raluca în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

49.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea  de  teren  d-nei  Stoian  Lăcrămioara 
Georgiana în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

50. HOTĂRÂRE privind  modificarea tarifelor percepute pentru închirierea 
parcărilor de reşedinţă;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

51. HOTĂRÂRE privind  aprobare descărcare ape uzate menajere, colectate 
din Cartierele Vânători şi Văleni, instalaţia de pompare SP5 reabilitată prin măsura 
ISPA de SC Apa Serv SA;
     - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

52. HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al S.C. LOCATO S.A.;
               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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Anexă la  Dispoziţia nr. 2.887 din 15.08.2008  privind convocarea Consiliului 
Local al Municipiului Piatra Neamţ:

53.  HOTĂRÂRE  privind  trecerea  în  domeniul  public  a  investiţiei 
„Reorganizare  şi  Modernizare  Piaţa  Centrală  Sf.  Gheorghe  din  municipiul  Piatra 
Neamţ”;
            - iniţiator -  Primar Gheorghe Ştefan

54.  HOTĂRÂRE   privind  modificarea  HCL  nr.  38  din  08.02.2007  privind 
aprobarea  documentaţiei  de  urbanism  „PUZ  şi  RLU  aferent  –  Introducerea  în 
intravilanul  municipiului  Piatra  Neamţ  a  terenului  cu  suprafaţa  de  23.568,80  mp, 
situate paralel cu strada Fermelor, între drumul de exploatare şi Strada Ion Ionescu de 
la Brad”
          - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

55. HOTĂRÂRE privind rectificarea  bugetului local  al  municipiului  Piatra 
Neamţ pe anul 2008; 
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

57.  HOTĂRÂRE   privind  preluarea  unor  bunuri  imobile  din  administrarea 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ şi transmiterea în compensare către acesta a 
suprafeţei de aproximativ 1000 mp în vederea edificării unei noi construcţii;  
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

58. HOTĂRÂRE   privind recalcularea  Preţului  local  de  referinţă  şi  a 
compensării combustibilului ce se acordă de la bugetul de stat în conformitate cu OG 
nr. 36/2006;
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

59. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selecţie, procedurii de concurs 
şi a atribuţiilor specifice postului de administrator public;
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

60. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între 
Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
–R S.A.;
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

61.  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din 
domeniul  public  al  statului  şi  din administrarea  Ministerului  Apărării  în  domeniul 
public  al  Municipiului  Piatra  Neamţ  şi  în  administrarea  Consiliului  Local  al 
Municipiului Piatra Neamţ
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

62.  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării bunurilor imobile, co-proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ şi S.C. RIFIL S.A., situate în strada Cuza Vodă;
          - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

63. HOTĂRÂRE  privind  actualizarea  preţurilor  de  vânzare  a  terenurilor 
proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

64. HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al S.C. PARKING S.A..
           - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.1  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  pentru 
investiţia “Modernizare strada Verii, cartier Sarata”, 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. 504 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre  nr.2  privind  aprobarea studiului  de fezabilitate  privind 
distribuţia pe orizontală a energiei termice la blocuri din Municipiul Piatra Neamţ– 
cartier Mărăţei, Etapa a III-a: bl. C1 str. Progresului nr. 144, bl. C2 str. Progresului nr. 
146, bl. B1 str.  Progresului nr.  148, bl.  B2 str. Progresulului nr. 150 şi bl.  F1 str. 
Progresului nr. 152.

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. 505 a Consiliului Local.

D-na Mihaela  Stoica -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.3  pentru  participarea  Municipiului  Piatra  Neamţ  ca 
partener  al  Colegiului  Tehnic  “Gheorghe  Cartianu”  din  Piatra  Neamţ  la  proiectul 
“Şcoala pentru toţi”;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1,  nr.4  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. 506 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.4  privind  majorarea  tarifelor  de  călătorie  pentru 
transportul public local prin curse regulate pe raza municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1,  nr.3  şi  nr.5 au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

Dl. Secretar Vasile Vişan precizează că pe raportul comisiei de specialitate nr.5 
este scris un amendament.

D-na Simionică Aurelia – consilier local – informează că a trecut pe raport o 
precizare şi anume să se respecte coeficientele date de Direcţia Regională de Statistică 
Neamţ  şi  anume  un  tarif  de  1,2  lei/bilet  de  călătorie  şi  de  36,5  lei  pentru  un 
abonament;
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D-na Boengiu Elena – consilier local- menţionează că nu este amendamentul 
comisiei de specialitate nr.5, ci este amendamentul d-nei consilier Simionică Aurelia.

Dl.Primar Gheorghe Ştefan – informează că a vorbit cu conducerea de la SC 
Troleibuzul SA şi tehnic nu se poate cu un tarif de 1,2 lei/bilet. Din 2005 tarifele au 
rămas  aceleaşi,  nu  s-au  mai  majorat.  Dacă  nu  se  măresc  tarifele,   societăţile  de 
transporturi vor da faliment.

D-na Simionică Aurelia – consilier local – intreabă dacă aceste societăţi aveau 
subvenţii de la Consiliul Judeţean.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă  –  precizează  că  majorările  şi 
tarifele le stabileşte Consiliul Local, iar subvenţiile sunt stabilite de către Consiliul 
Judeţean.

D-na  Boengiu  Elena  -  consilier  local  –  propune  următorul 
amendament: «subvenţia pentru gratuitate in transport public local de călători acordată 
unor categorii de persoane se reduce cu 20% ». 

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul 
formulat de d-na Boengiu Elena, care a fost aprobat cu 1 vot Împotrivă şi 21 Pentru.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună  cu  amendamentul  formulat  şi  aprobat,  care  a  fost  aprobat  cu  19  voturi 
Pentru şi 3 voturi Împotrivă (consilierii locali: d-na Aurelia Simionică, dl. Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Corneliu Ptaşnec).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 507 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.5  pentru completarea  HCL  nr. 495 din  25.07.2008 
privind  actualizarea comisiei locale de soluţionare a cererilor depuse în baza OUG nr. 
51/2006  pentru  aprobarea  Programului  Naţional  privind  sprijinirea  construirii  de 
locuinţe proprietate personală ;

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. 508 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.6  privind aprobarea zonei unitare de încălzire pe raza 
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. 509 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.7 pentru  modificarea  HCL  nr.304  din  30.08.2007 
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privind desemnarea unor funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
în vederea completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor din registrul agricol pentru 
perioada 2007-2011;
        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. 510 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.8 privind  rectificarea  HCL  nr.  499  din  25.07.2008 
privind actualizarea comisiei locale de ordine publică a 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.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 511 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr. 60 din 14.02.2008 privind 
modificarea HCL nr. 437 din 29.11.2007 de aprobare a cofinanţării a cinci proiecte 
sociale  în  cadrul  Programului  PHARE  2006  CES-Servicii  Sociale,  linia  de  buget 
Phare 2006/018-147.04.02 referinţa 02.
       Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.4  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. 512 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.10  privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent – 
„Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 750 
mp şi  amplasarea  pe  acesta  a  Locuinţei  individuale  P+1E,  pe  terenul  proprietatea 
AXINTE LIVIU VASILE, din Strada Ion Ionescu de la Brad 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. 513 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.11  privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  – 
„Retehnologizarea  Spaţiului  de  alimentaţie  publică  parter  existent  “  Cercul 
gospodinelor” şi Extinderea cu spaţii pentru cazare Construcţie D+P+2E+M, parcare 
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proprie,  pe  terenul  proprietatea  S.C.  MINERVA S.R.L.,  acces  din  aleea  publică 
existentă în Parcul Cozla„;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
adoptarea acestuia, comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre 
cu următorul amendament: « pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie este necesar 
avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local, după elaborarea proiectului 
tehnic, astfel încât să fie aprobate şi detaliile de execuţie (volumetrie, amplasamente 
construcţie, culori etc) »;

Dl.  Dumitreasa  Gheorghe  –  consilier  local  –  întreabă  dacă  sunt  locuri  de 
parcare.

Dl. Dan Florea – Arhitectul municipiului – răspunde că sunt locuri suficiente.
   D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul 
comisiei de specialitate nr.2, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi;

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 514 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 - 
„Construcţie  D+P+4E cu  parcare  la  demisol,  spaţiu  comercial  –  reprezentanţă 
societate la parter şi locuinţe colective la etaje, acces auto şi parcare în incintă, pe 
terenul proprietatea S.C. P & T VEST CONSTRUCT S.R.L., din Strada Oituz nr. 4”;;
       Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
adoptarea acestuia, comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre 
cu următorul amendament: « se aprobă construirea cu condiţia ca în loc de regim de 
înălţime D+P+4E să fie D+P+2E+M»;
   D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul 
comisiei de specialitate nr.2, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi;

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 515 a Consiliului Local.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Lo-
cal proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - „Schimbarea 
destinaţiei din apartament de locuit în Sediu firmă – birouri şi extinderea acestuia cu 
Parter pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior prin alee, 
construcţie proprietatea  S.C. GRUP SOFT S.R.L., în Bulevardul Republicii  nr. 42, 
vila 1, parter, ap. 2”;
        Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia.

 Dl. Dumitreasa Gheorghe – consilier local – întreabă cât teren dă Primăria.
 Dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului – răspunde că se va da 3 mp.

    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. 516 a Consiliului Local.
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre  nr.14  privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  a  spaţiului 
alimentaţie publică – café bar, destinaţie modificată în 2004 – cu mai mult de 2 ani în 
urmă, situat în Strada Dărmăneşti  nr. 51, proprietatea Ceauşu Constantin şi Ceauşu 
Niculina;
       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. 517 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere 
nr. 8734/26.05.1998 încheiat cu Compania Naţională-Loteria Română;
       Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.2 şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

Dl. Secretar Vasile Vişan – menţionează că în raportul comisiei de specialitate 
nr.5 este scrisă următoarea precizare: contractul de asociere este cu chirie ?

D-na Boengiu Elena - consilier local –aduce la cunoştinţa consilierilor locali că 
însemnările d-nei consilier Simionică Aurelia în raportul comisiei de specialitate nr.5 
nu sunt amendamentele comisiei, ci doar precizările dânsei, întrucât d-na consilier a 
semnat rapoartele comisiei după ce comisia s-a întrunit.

D-na Simionică Aurelia – consilier local – intervine spunând că ar dori să se 
discute  problemele  pe care le-a ridicat,  dar  cu ocazia  şedinţei  viitoare,  comisia  de 
specialitate  nr.5  să  stabilească  un  sistem de  lucru,  să  nu  mai  fie  probleme  şi  aşa 
lucrurile  sunt  mai  complicate  decât  par.  Roagă  pe  dl.secretar  Vasile  Vişan  să 
urmărească documentaţia proiectelor de hotărâre, deoarece apar termeni şi de asociere 
şi de chirie şi sunt multe inardventenţe din punct de vedere juridic.

Dl  Primar  Gheorghe  Ştefan  –  menţionează  că  legal  şi  după  Regulamentul 
Consiliului Local, dacă un proiect primeşte avizul comisiei de specialitate, atunci este 
votat  în  şedinţa  de  consiliu,  dacă  personal,  d-na  consilier  Simionică  Aurelia,  are 
amendamente  de  făcut,  să  le  facă  sau  nu,  dar  să  nu  se  mai  facă  observaţii  d-nei 
consilier Boengiu Elena.

D-na  Simionică  Aurelia  –  consilier  local-   intervine  spunând  că  nu  a  făcut 
observaţii d-nei consilier Boengiu Elena.

Dl Primar Gheorghe Ştefan – roagă pe d-na consilier Simionică Aurelia să nu 
facă ameninţări, se vede pe caseta de la şedinţa de Consiliu Local de data trecută că a 
votat cu Pentru, dar in buletinul de vot nominal a votat Impotrivă sau Abţinere, ceea 
ce înseamnă fals şi uz de fals.

D-na Simionică  Aurelia – consilier  local-   răspunde că ideea dânsei  este  să 
stabilească un sistem de lucru pe comisii, pentru că materialele pentru şedinţă au tot 
fost aduse şi ieri şi astăzi şi este greu să fii la zi cu Procesul Verbal al comisiei şi cu 
toate avizele. Să se facă treabă bună, nici cu tentă personală, nici cu tentă politică.

D-na Tudorancea Cornelia – consilier local – roagă pe d-na consilier Simionică 
Aurelia  să  citească  Regulamentul  Consiliului  Local  să  vadă  cum  se  desfăşoară 
şedinţele Consiliului Local.
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D-na Simionică Aurelia – consilier local-  răspunde că l-a citit miercuri.
Dl.Dumitreasa Gheorghe – consilier local- roagă preşedintele de şedinţă să ţină 

şedinţa de consiliu.
   D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat,  care  a  fost  aprobat  cu  21  voturi  Pentru  şi  1  vot  Abţinere  (d-na  consilier 
Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 518 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.16  privind  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  trei 
suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ în vederea amplasării unor 
containere pentru depozitarea deşeurilor metalice şi hârtiei reciclabile;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.2  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. 519 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 
aparţinând domeniului privat al 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. 520 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.18 privind reducerea capitalului social al SC URBAN 
SA cu terenul şi imobilul situate în str. Apusului f.n;

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. 521 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.19 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului 
Piatra Neamţ a unor suprafeţe de teren situate în str. Dimitrie Leonida f.n.;

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 22 voturi Pentru.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 522 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.20 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a 
Legii nr. 10/2001 a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Secretar Vasile Vişan – menţionează că în raportul comisiei de specialitate 
nr.5 este scrisă următoarea precizare: în hotărâre nu se menţionează unde se întorc 
aceste terenuri care au fost date comisiei de legea 10.

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  –  aduce  la  cunoştinţa  Consiliului  Local  că  aceste 
terenuri nu au plecat niciodată din patrimoniul municipiului, au fost puse la dispoziţia 
comisiei  de legea 10,  pentru ca persoanele  îndeptăţite,  cărora  nu li  se  pot  restitui 
terenurile, să opteze pentru acordarea lor în compensare. Terenurile respective nu au 
fost solicitate, dacă o persoană opta pentru teren în compensare se emitea Dispoziţie şi 
în acest fel plecau terenurile din patrimoniu.
    D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu  20 de voturi Pentru  şi 1 vot Abţinere ( d-na consilier 
local Aurelia Simionică).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 523 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  aprobarea  unor  schimburi  de  teren  între 
Municipiul Piatra Neamţ şi persoane private pentru realizarea lucrărilor de consolidare 
infrastructură turistică Cozla;;

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

Dl. Secretar Vasile Vişan – menţionează că în raportul comisiei de specialitate 
nr.5 este scrisă următoarea precizare: propunere de principiu.

Dl. Secretar Vasile Vişan – menţionează că s-a aprobat o Hotarâre de Consiliu 
Local de principiu, acum este proiect de hotărâre prin care se aprobă. Există o HCL, 
care  de  principiu  aprobă,  ca  pentru  obţinerea  terenurilor,  în  vederea  terminării 
lucrărilor pe dealul Cozla,  să se obţină suprafeţe  de teren,  suplimentare,  vecine cu 
terenul proprietatea municipalităţii. Hotărârea aprobată spunea că obţinerea să se facă 
prin schimb, achiziţie sau prin orice altă formă, acum am ajuns la negociere, s-a făcut 
evaluarea  şi  acum  propunem  efectuarea  schimbului.  Hotărârea  de  principiu  este 
anterioară.

Dl.  Dumitreasa  Gheorghe –  consilier  local  –  întreabă  unde  li  se  dă  aceste 
terenuri ?

Dl. Secretar Vasile Vişan – răspunde că tot de pe dealul Cozla.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan – intervine susţinând ca documentarea proiectelor 

de hotărâre se face la şedinţa de comisii, iar la şedinţa de consiliu se votează cu da sau 
nu, se fac sau nu se fac amendamente. In zona magazinului Kaufland, în Obor, când 
plouă se face noroi, iar pentru a rezolva problema se face un schimb de terenuri, între 
Primărie şi proprietari.
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Dl. Dumitreasa Gheorghe – consilier local – răspunde că ştia, dar vrea să ştie 
cum se face schimbul.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat,  care  a  fost  aprobat  cu  21  voturi  Pentru  şi  1  vot  Abţinere  (d-na  consilier 
Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 524 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.22  pentru  modificarea  şi  completarea  HCL  nr. 
75/22.02.2007 privind majorarea capitalului social al SC URBAN SA cu terenul situat 
în incinta Ştrandului Municipal Piatra Neamţ-Aleea Tineretului nr. 25, în suprafaţă de 
aprox. 4050 mp;

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 21 voturi Pentru şi 1 vot Împotrivă (dl. consilier Ptaşnesc 
Corneliu).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 525 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.24  privind  aprobarea  tarifelor  percepute  de  către 
operatorul  de  serviciu  concesionar  în  incinta  cimitirelor  umane  municipale 
“ Eternitatea” şi “ Pietricica”;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5 au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

Dl. Secretar Vasile Vişan – menţionează ca pe raportul comisiei de specialitate 
nr.5 se precizează că tarifele sunt mici.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă  –  subliniază  că  nu  este 
amendament.

D-na  Boengiu  Elena  –  consilier  local  –  intervine  spunând  că,  comisia  de 
specialitate nr.5 nu a făcut nici un amendament la acest proiect de hotărâre.

D-na Simionică Aurelia – consilier local- propune ca amendament: “majorarea 
tarifelor cu 10%”.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei 
consilier  local  Simionică  Aurelia,  care  a  fost  RESPINS,  cumulând  doar  3  voturi 
Pentru.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 3 voturi Impotrivă (dl. 
Consilier  Ptaşnec  Corneliu,  dl.  Consilier  Dumitreasa  Gheorghe,  d-na  consilier 
Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 526 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.25  majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu 
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contravaloarea  investiţiilor  efectuate  de  autoritatea  administraţiei  publice  locale  în 
cadrul Pieţei Centrale “ Sf. Gheorghe”;

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. 527 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.26 aprobarea  modificării  şi  completării  HCL  nr. 
457/25.07.2008  privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C.  Urban  S.A.  şi  al  S.C. 
Salubritas S.A.;

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

Dl.  Traian Cociorbă – consilier  local  – propune următorul  amendament:  din 
suma obţinută prin vânzarea imobilului D1 din str. Viforului nr.14, să se restituite la 
SC  Salubritas  SA  contravaloarea  investiţiilor  efectuate  în  momentul  preluării 
imobilului,  reprezentând  şarpantă,  faţadă,  centrală  termică,  urmând  ca  această 
contravaloare să fie folosită pentru cazarea câinilor.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – aduce la cunoştinta consilierilor locali că toate 
investiţiile se fac cu acordul proprietarilor.

D-na Tudorancea Cornelia – consilier local – propune să se facă o evaluare.
Dl. Traian Cociorbă – consilier local – menţionează ca s-a făcut  o evaluare, 

fiind vorba de 364.856 lei.
D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă – intreabă Consiliul Local dacă este 

de acord cu un nou proiect de hotărâre, dupa ce se va face evaluarea, şi să se renunţe 
la amendamentul d-lui consilier local Cociorbă Traian.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru şi 1 vot Impotrivă (dl.consilier Ptaşnec 
Corneliu).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 528 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre  nr.27 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 Simionocă  Aurelia – consilier  local  – menţionează că va lăsa  la urmă 
precizările la acest proiect, pentru că  sunt legate şi de proiectul 63.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 17 voturi Pentru, 2 voturi Contra (consilieri locali: d-na 
Aurelia  Simionică,  dl.  Corneliu Ptaşnec)  şi  2 voturi  Abţinere (consilieri  locali:  dl. 
Gheorghe  Dumitreasa,  dl.  Neculai  Tănase).  D-na  consilier  Mihaela  Stoica  nu  a 
participat la vot.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 529 a Consiliului Local.
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre  nr.28 privind aprobarea  vânzării  prin  licitţie  publică  a 
bunurilor imobile situate în str. Ştefan cel Mare nr. 44.

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

Dl. Dumitreasa Gheorghe – Consilier local-  informează că nu este de acord cu 
acest proiect de hotărâre, în sensul de a vinde Casa Palatului si să se facă altul la 
Şcoala nr.3.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – subliniază că va fi ceva nou, adaptat la nevoile 
copiilor, întrucât a vorbit şi cu dl. Cristian Adomniţei - Ministru al Invăţământului.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 3 voturi  Contra (d-na consilier Simionică Aurelia, dl. 
Consilier Dumitreasa Gheorghe, dl. Consilier Corneliu Ptaşnec), 2 voturi Abţinere (dl. 
Consilier Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier Neculai Tănase) şi 17 voturi Pentru.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 530 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.29 pentru completarea Regulamentului cadru privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea vânzării prin licitaţie publică 
a bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al municipalităţii, aprobat prin HCL 
nr. 183/31.05.2007.

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. 531 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.30 privind reducerea capitalului social SC Salubritas 
SA.

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. 532 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.31 modificarea tarifelor pentru colectat, transportat şi 
depozitat deşeuri de la persoane fizice, agenţi economici,  instituţii publice şi de pe 
domeniul public;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5 au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
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Dl. Viceprimar Dragoş Victor Chitic – propune ca amendament: “introducerea 
poziţiei 10 – Depozitat deşeuri rezultate din construcţii cu auto propriu, 14,85 lei/m² 
cu T.V.A.”

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul 
formulat  de  dl.  Viceprimar  Dragoş  Victor  Chitic,  care  a  fost  aprobat  cu  2  voturi 
Împotrivă, 1 vot Abţinere si 19 voturi Pentru.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul  aprobat, care a fost aprobat cu 19 voturi Pentru, 1 vot 
Împotrivă  (d-na consilier  Aurelia Simionică)  şi  2 voturi  Abţinere (  d-nii  consilieri 
Gheorghe Dumitreasa şi Corneliu Ptaşnec).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 533 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.32  stabilirea  tarifelor  de  întreţinere-curăţenie  spaţii 
verzi,  colectat-transportat  şi  depozitat  deşeuri  provenite  de  pe  spaţiile  verzi  şi 
întreţinere toalete ecologice mobile pentru evenimente cu durata mai mică de 5 zile şi 
vidanjare zilnică

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  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. 534 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.33 privind unele măsuri pentru reorganizarea serviciului 
gestionare a câinilor fără stăpâni;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5 au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

D-na  Simionică  Aurelia  –  menţionează  că,  costurile  sunt  total  cheltuieli 
sterilizare şi întreţinere animal, pentru că din acte reies numai operaţii chirurgicale. 
Propune  ca  amendament  “la  art.1,  suma  de  148  lei,  cheltuieli  pentru  sterilizarea 
câinilor, ce reprezintă: prindere, cazare, intervenţii chirurgicale.”

Dl.Primar Gheorghe Ştefan – informeză că pentru a steriliza un câine, acesta 
trebuie prins.

D-na Tudorancea Cornelia – consilier local – precizează că se menţionează in 
Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, care este parte integrantă cu proiectul 
de hotărâre.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei 
consilier Simionică Aurelia, care a fost RESPINS, cumulând doar un  1 vot Pentru (dl. 
Consilier Ptaşnec Corneliu).

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
în formă iniţială,  care a  fost  aprobat  cu 19 voturi  Pentru şi  3 voturi  Abţinere (dl. 
Consilier  Ptaşnec  Corneliu,  dl.  Consilier  Dumitreasa  Gheorghe,  d-na  consilier 
Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 535 a Consiliului Local.
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.34 privind acordarea de facilităţi fiscale unei persoane 
fizice şi unei persoane juridice.

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 536 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.35 privind întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul 
local pe anul 2008 – cap. 67.02. “Cultură, recreere şi religie”;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 1 vot Abţinere şi 21 voturi Pentru.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 537 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.36  privind  înregistrarea  în  evidenţa  contabilă  a 
modernizării unor active fixe şi trecerea unor active în curs în active corporale;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 538 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.37 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Gabor-Baba Maria;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 539 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.38 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Ciofoaia Ionela;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 540 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.39 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003 d-nei Popescu Ada Andreea;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 541 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.40 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003d-lui Nechifor Andrei Ilie;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 542 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.41 privind atribuirea de teren d-nei Nicorescu Mihaela 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 543 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.42 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Popa Tudor Cătălin;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 544 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.43 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Mihai Vlad Constantin;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia.
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D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 545 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.44 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Paliniuc Robert Mădălin;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 546 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.45 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Ploscaru Preda Teofil;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 547 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.46 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Jbanca Ştefănica;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 548 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.47 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Zaharia Daniel;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 549 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.48 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Bursuc Elena Raluca;
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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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 550 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.49 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Stoian Lăcrămioara Georgiana;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 551 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.50 privind  modificarea  tarifelor  percepute  pentru 
închirierea parcărilor de reşedinţă;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5 au  avizat  favorabil  proiectul  de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

D-na Simionică Aurelia – consilier local- propune ca amendament: “ majorarea 
tarifelor  actuale cu un coeficient de 10%”;

D-na  Tudorancea  Cornelia  -  consilier  local-  precizează  ca  tarifele  au  rămas 
aceleaşi din 2005.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei 
consilier  Siminonică  Aurelia,  care  a  fost  respins  cu  2  voturi  Impotrivă  şi  1  vot 
Abţinere.

D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
în  formă  iniţială,  care  a  fost  aprobat  cu  18  voturi  Pentru,  3  voturi  Împotrivă  (dl. 
Consilier  Ptaşnec  Corneliu,  dl.  Consilier  Dumitreasa  Gheorghe,  d-na  consilier 
Simionică Aurelia), 1 vot Abţinere ( dl. Consilier Tănase Neculai).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 552 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de hotărâre  nr.51 privind  aprobare descărcare  ape uzate  menajere, 
colectate din Cartierele Vânători şi Văleni, instalaţia de pompare SP5 reabilitată prin 
măsura ISPA de SC Apa Serv SA;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.2  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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 553 a Consiliului Local.
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.52 privind reducerea capitalului social al S.C. LOCATO 
S.A;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 554 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.53 privind  trecerea  în  domeniul  public  a  investiţiei 
„Reorganizare  şi  Modernizare  Piaţa  Centrală  Sf.  Gheorghe  din  municipiul  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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 555 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.54 pentru  modificarea  HCL  nr.  38  din  08.02.2007 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ şi RLU aferent – Introducerea în 
intravilanul municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 23.568,80 mp, situat 
paralel  cu strada Fermelor,  între drumul  de exploatare şi  Strada Ion Ionescu de la 
Brad”;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 556 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.55 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 Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 3 voturi   Abţinere (dl. 
Consilier  Ptaşnec  Corneliu,  dl.  Consilier  Dumitreasa  Gheorghe,  d-na  consilier 
Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 557 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.56 privind  aprobarea  listei  cuprinzând  persoanele 
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beneficiare de subvenţie de la bugetul de stat pentru construcţia de locuinţe conform 
OUG nr. 51/2006;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 3 voturi Împotrivă şi 19 voturi Pentru.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 558 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.57  privind  preluarea  unor  bunuri  imobile  din 
administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ şi transmiterea către acesta a 
suprafeţei de aproximativ 1000 mp în vederea edificării unei noi construcţii;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru şi 2 voturi Împotrivă (dl. 
Consilier Dumitreasa Gheorghe, d-na consilier Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 559 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.58 privind recalcularea Preţului local de referinţă şi a 
compensării combustibilului ce se acordă de la bugetul de stat în conformitate cu OG 
nr. 36/2006;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  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 
în formă iniţială,  care a  fost  aprobat  cu 20 voturi  Pentru şi  2 voturi  Abţinere (dl. 
Consilier Ptaşnec Corneliu, d-na consilier Simionică Aurelia).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 560 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.59 privind aprobarea criteriilor de selecţie, procedurii de 
concurs şi a atribuţiilor specifice postului de administrator public;

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 561 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.60  privind aprobarea  încheierii  unui  Protocol  de 
Colaborare  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  EUROPE  DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL –R S.A.;
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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 
în  formă iniţială,  care  a  fost  aprobat  cu  21 voturi   Pentru şi  1  vot  Abţinere  (  dl. 
Consilier Gheorghe Dumitreasa).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 562 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.61 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui 
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în 
domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ şi în administrarea Consiliului Local 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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 563 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local proiectul de hotărâre nr.62 privind aprobarea vânzării  bunurilor imobile,  co-
proprietatea  municipiului  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  RIFIL S.A.,  situate  în  strada  Cuza 
Vodă;

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

D-na Simionică Aurelia – consilier local- propune o reevaluare.
D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă – menţionează că reevaluarea de 

abia a fost adusă.
D-na Mihaela Stoica - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

în  formă  iniţială,  care  a  fost  aprobat  cu  20  voturi  Pentru,  1  vot  Împotrivă  (d-na 
Consilier  Aurelia Simionică), 1 vot Abţinere (dl. Consilier Gheorghe Dumitreasa).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 564 a Consiliului Local.

D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.63 privind  actualizarea  preţurilor  de  vânzare  a 
terenurilor 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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru şi 2 voturi Abţinere (d-na 
consilier Aurelia Simionică şi dl. Consilier Gheorghe Dumitreasa).

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 565 a Consiliului Local.
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D-na  Mihaela  Stoica  -  Preşedinte  de  şedinţă-  supune  dezbaterii  Consiliului 
Local  proiectul  de  hotărâre  nr.  64 privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C. 
PARKING S.A.

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 
în formă iniţială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 566 a Consiliului Local.

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na Mihaela  Stoica–  Preşedinte  de 
Şedinţă – declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Mihaela STOICA – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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