
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
- PIATRA NEAMŢ-
Nr. 57.210 din  27.11.2008

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 27.11.2008 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.4.349 din 20.11.2008, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 
şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan,  d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. 
Viceprimar – Chitic Dragoş Victor, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 21 consilieri, care 
au fost aleşi. 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, 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 procesele-verbale al Şedinţelor Consiliului Local din data 
de 31.10.2008 şi 14.11.2008; fiind supus votului, procesele – verbale au fost aprobate în unanimitate 
de voturi.

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr.4349 din 20.11.2008, precizând că proiectele de hotărâre nr.6, nr.10 şi nr.19 au fost 
RETRASE de  pe  ordinea  de  zi,  conform Dispoziţiilor  Primarului  nr.  4.417 din  25.11.2008,  nr. 
4439/27.11.2008 şi 4440/27.11.2008, iar proiectele de la nr. 24 la 36 au fost introduse pe ordinea de 
zi; fiind supus votului, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 
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 demararea procedurii pentru atestarea Municipiului Piatra Neamţ ca staţiune 
turistică de nivel naţional în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie  pentru  Proiectul  “Centru  de  sprijin  şi  asistenţă  specializată  pentru  copii”,  str.  Gavril 
Galinescu  nr.  11,  Piatra  Neamţ,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  prioritară  3, 
Domeniu major de intervenţie 3.2;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.HOTĂRÂRE  privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Spaţiu comercial – SUPERMARKET  - 
Parter, în Strada Dimitrie Leonida – intersecţia cu Strada Muncii;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.HOTĂRÂRE   privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  Spaţiului  comercial  la 
nivelul parterului, concesionarea directă a suprafeţei de teren de aproximativ 60,70 mp şi a studiului 
de oportunitate, în Strada Mihai Viteazu, nr. 19, bl. C1;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5.HOTĂRÂRE   privind stabilirea tipurilor de Unităţi de alimentaţie publică pentru care se aprobă 
schimbarea  destinaţiei  Spaţiilor  comerciale  existente  din  construcţie  la  parterele  imobilelor  de 
locuinţe colective;
                     -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a numărului de personal ale 
Creşei Piatra Neamţ; RETRAS

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

8.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
9.HOTĂRÂRE privind actualizarea patrimoniului societăţilor comerciale la care Consiliul Local este 
asociat sau acţionar majoritar;

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către SC Bico Industries SRL a terenului, în suprafaţă 
de 520 mp,  proprietate  a municipiului  Piatra  Neamţ situat  în  str.  Mărăşeşti  nr.  48 – 50,  aferent 
construcţiilor achiziţionate de persoana juridică menţionată; RETRAS

       -     iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă – extindere către d-na Şoric Cristina a terenului, în 
suprafaţă de 539 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Liliacului nr. 40;

- iniţiator –Primar Gheorghe Ştefan
12.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă – extindere către SC Bico Industries SRL a terenului, 
în  suprafaţă  de  158,47  mp,  proprietate  a  municipiului  Piatra  Neamţ  situat  în  str.  Alexandru 
Lăpuşneanu f.n.;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
13.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă – extindere către SC Invest Expert SRL a terenului, 
în suprafaţă de 28,5 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Mihai Eminescu, nr. 1, 
bl. D2, sc. B, ap. 20;

- iniţiator -Primar Gheorghe Ştefan
14.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă – extindere către SC OZ – PN Investment SRL a 
terenului, în suprafaţă de 272,50 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Durăului 
nr. 22;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de asociere cu nr. 46.519/10.09.2007 şi 
nr.  32.202/22.06.2007,  contracte  încheiate  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  SC  AFFICHAGE 
România SRL;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii  municipiului  Piatra  Neamţ  cu SC UNITED MEDIA 
SRL în vederea amplasarii a 4 panouri publicitare destinate serviciului de reclamă şi publicitate;

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

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

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19.HOTĂRÂRE privind majorarea capitatului social al SC Urban SA cu teren proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de 27 mp situat în str. Aleea Ulmilor f.n., abrogarea Art. 3 şi 
modificarea Art. 4, 5 şi 6 din HCL nr. 633/16.10.2008; RETRAS

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
20.HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  Parohiei  Sf.  Ioan Botezătorul  Piatra 
Neamţ a terenului proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de aproximativ 716 
mp, situat în str. Castanilor nr. 5;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
21.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
22.HOTĂRÂRE pentru  completarea  Regulamentului  –  cadru privind organizarea  şi  desfăşurarea 
licitaţiilor  publice  deschise  privind  vânzarea  bunurilor  imobile  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipalităţii aprobat prin H.C.L. nr. 616/01.10.2008;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator prin care s-
au actualizat preţurile de vânzare a terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
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- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Analizei Cost-Beneficiu aferente 
proiectului “Amenajarea traseelor de drumeţie în jurul municipiului Piatra Neamţ”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului “Restaurarea şi punerea 
în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamţ”

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
26.  HOTĂRÂRE  privind modificarea  art.1.2  din HCL nr.462/25.07.2008 privind preluarea  unor 
bunuri imobile din patrimoniul SC Aqua Calor SA;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
27.  HOTĂRÂRE  privind  concesionarea  directă  către  SC  CENTRUL  DE  CERCETARE  ŞI 
PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE PLANTAVOREL SA a terenului în suprafaţă de 
aproximativ 200 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Cuza Vodă nr.46A

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici 
pentru proiectul de investiţii “Reconstrucţie ecologică a parcului Cozla, municipiul Piatra Neamţ”

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
29.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea aplicării  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  Finanţare  din Fondul 
pentru Mediu a proiectului “Reconstrucţie ecologică a parcului Cozla, municipiul Piatra Neamţ”

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
30.  HOTĂRÂRE  pentru  modificarea  HCL  nr.619/01.10.2008  privind  aprobarea  rapoartelor  de 
evaluare întocmite în vederea vânzării  unor cabinete medicale şi a spaţiilor  în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical, precum şi aprobarea altor prevederi vizând vânzarea respectivelor 
spaţii şi modificarea 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
31.  HOTĂRÂRE  privind  concesionarea  directă   către  SC  TEOPET  COM  SRL  a  terenului 
proprietate privată,  în suprafaţă de aproximativ 115 mp,  situat în str. Aleea Ulmilor nr.21, bl.C3, 
sc.B, parter, în vederea extinderii la parter;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
32. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Implementarea la nivelul municipiului Piatra Neamţ 
a unui sistem TIC, în scopul asigurării interoperabilităţii la nivel organizaţional, semantic şi tehnic, 
cu impact asupra eficientizării activităţii interne a instituţiei şi furnizării de servicii publice online 
către cetăţeni şi mediul de afaceri”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.457/25.07.2008 privind reducerea capitalului social al 
SC URBAN SA şi SC SALUBRITAS SA, modificată prin HCL nr.567/01.09.2008;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
34.  HOTĂRÂRE  privind  acordarea  avizelor  consultative  pentru  candidaţii  care  au fost  declaraţi 
reuşiţi  la  concursul  pentru  ocuparea  funcţiilor  de  director  şi  director  adjunct  organizat  de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în perioada 10 noiembrie-14 noiembrie 2008, conform OMEdC 
nr. 3142/25.01.2006;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuinţe de serviciu, proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
36.  HOTĂRÂRE  privind  realizarea  unor  lucrări  de  semaforizare  la  intersecţia  străzii  G-ral 
Dăscălescu cu str. Plăieşului, în parteneriat cu SC MARS COMERCIAL CENTER SRL Bucureşti;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

   D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind demararea procedurii pentru atestarea Municipiului Piatra Neamţ 
ca  staţiune  turistică  de  nivel  naţional  în  scopul  protejării,  conservării  şi  valorificării  resurselor 
turistice.
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  Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 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. 690 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru Proiectul “Centru de sprijin şi asistenţă specializată pentru copii”, str. 
Gavril Galinescu nr. 11, Piatra Neamţ, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, 
Domeniu major de intervenţie 3.2.
  Comisiile  de  specialitate  nr.  1,  nr.2,  nr.3,  nr.5  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. 691 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Spaţiu  comercial  – 
SUPERMARKET  - Parter, în Strada Dimitrie Leonida – intersecţia cu Strada Muncii.
  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 3 voturi  Împotrivă (dl.  Consilier  local Tănase Neculai,  dl.  Consilier  local 
Gheorghe Dumitreasa şi d-na consilier  local  Simionică Aurelia),  2 voturi  Abţinere (dl.  Consilier 
Ptaşnec Corneliu şi dl. Consilier local Chirilă Viorel) şi 18 voturi PENTRU.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 692 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea Spaţiului comercial 
la  nivelul  parterului,  concesionarea  directă  a  suprafeţei  de  teren  de  aproximativ  60,70  mp  şi  a 
studiului de oportunitate, în Strada Mihai Viteazu, nr. 19, bl. C1.
  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. 693 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind stabilirea tipurilor de Unităţi de alimentaţie publică pentru care se 
aprobă schimbarea destinaţiei Spaţiilor comerciale existente din construcţie la parterele imobilelor de 
locuinţe colective;
  Comisiile de specialitate nr.  nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl.  Consilier  Local  Chitic  Dragoş  Victor  propune  următorul  amendament:  « unităţile  de 
alimentaţie  publică  ce  fac  obiectul  prezentei  hotărâri  vor  fi  deschise  până  la  ora  22:00,  pentru 
unităţile  de  alimentaţie  publică  care  vor  fi  deschise  şi  după  ora  22:00  se  impune  acordul 
proprietarilor din blocul respectiv «.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, 
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 adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 694 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 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 de diplomele de la Gheorghe Lazăr.
D-na Tudorancea Cornelia – preşedinte de şedinţă precizează ca rectificarea bugetului local 

se referă doar la reabilitarea termică.
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. 695 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele beneficiare de subvenţie de 
la bugetul de stat pentru construirea 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 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. 696 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.9  privind  actualizarea  valorii  activelor  fixe  corporale  din  patrimoniul 
societăţilor comerciale la care municipiul Piatra Neamţ este acţionar majoritar.

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. 697 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.11  privind concesionarea  directă  – extindere  către  d-na Şoric  Cristina a 
terenului, în suprafaţă de 539 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Liliacului nr. 
40.

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. 698 a Consiliului Local.

D-na Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12 privind concesionarea directă – extindere către SC Bico Industries SRL a 
terenului, în suprafaţă de 158,47 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Alexandru 
Lăpuşneanu f.n.;

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

D-na 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. 699 a Consiliului Local.
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D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind concesionarea directă – extindere către SC Invest Expert SRL a 
terenului,  în  suprafaţă  de  28,5  mp,  proprietate  a  municipiului  Piatra  Neamţ  situat  în  str.  Mihai 
Eminescu, nr. 1, bl. D2, sc. B, ap. 20.

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. 700 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind concesionarea directă – extindere către SC OZ – PN Investment 
SRL a terenului, în suprafaţă de 272,50 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. 
Durăului nr. 22.

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 2 voturi Abţinere (dl. Consilier local Ptaşnec Corneli şi dl. Consilier local 
Chirilă Viorel) şi 21 voturi PENTRU.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 701 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.15 privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de  asociere  cu  nr. 
46.519/10.09.2007 şi nr. 32.202/22.06.2007, contracte încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi SC 
AFFICHAGE România 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 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu), 1 vot Împotrivă (dl. 
Consilier local Chirilă Viorel) şi 21 voturi PENTRU.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 702 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind  aprobarea asocierii municipiului Piatra Neamţ cu SC UNITED 
MEDIA  SRL în  vederea  amplasarii  a  4  panouri  publicitare  destinate  serviciului  de  reclamă  şi 
publicitate.

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 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu), 1 vot Împotrivă (dl. 
Consilier local Chirilă Viorel) şi 21 voturi PENTRU.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 703 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea vânzării terenurilor proprietatea 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 Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 3 voturi Abţinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier 
local Simionică Aurelia şi dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu) şi 20 voturi PENTRU.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 704 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.18 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. 705 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind transmiterea în folosinţă gratuită a Parohiei Sf. Ioan Botezătorul 
Piatra Neamţ a terenului proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de aproximativ 
700 mp, situat în str. Castanilor 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. 706 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.21 privind  excluderea  unor  suprafeţe  de  teren  din  lista  celor  puse  la 
dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 a unor terenuri proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ.

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. 707 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.22 privind  completarea  art.34  alin.4  din  anexa  nr.1  la  HCL  nr.
616/01.10.2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice deschise privind vânzarea bunurilor imobile aparţinând domeniului 
privat al municipalităţii aprobat prin H.C.L. nr. 616/01.10.2008

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. 708 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind  aprobarea Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator 
prin care s-au actualizat preţurile de vânzare a terenurilor proprietate privată a 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 5 voturi Abţinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier 
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local Simionică Aurelia, dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu, dl. Consilier local Chirilă Viorel şi 
Consilier local Tănase Neculai) şi 18 voturi PENTRU.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 709 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Analizei Cost-Beneficiu 
aferente proiectului “Amenajarea traseelor de drumeţie în jurul 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. 710 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului “Restaurarea şi 
punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească 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. 711 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.26 privind modificarea art.1.2 din HCL nr.462/25.07.2008 privind preluarea 
unor bunuri imobile din patrimoniul SC Aqua Calor SA.

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. 712 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind concesionarea directă către SC CENTRUL DE CERCETARE ŞI 
PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE PLANTAVOREL SA a terenului în suprafaţă de 
aproximativ 200 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ situat în str. Cuza Vodă nr.46A;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 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. 713 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.28 privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru proiectul de investiţii “Reconstrucţie ecologică a parcului Cozla, 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. 714 a Consiliului Local.
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D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea aplicării Municipiului Piatra Neamţ la Finanţare din 
Fondul  pentru Mediu a  proiectului  “Reconstrucţie  ecologică  a  parcului  Cozla,  municipiul  Piatra 
Neamţ”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 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. 715 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.30 privind pentru modificarea HCL nr.619/01.10.2008 privind aprobarea 
rapoartelor de evaluare întocmite în vederea vânzării unor cabinete medicale şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical,  precum şi aprobarea altor prevederi vizând vânzarea 
respectivelor spaţii şi modificarea 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;

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. 716 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind concesionarea directă  către SC TEOPET COM SRL a terenului 
proprietate privată,  în suprafaţă de aproximativ 115 mp,  situat în str. Aleea Ulmilor nr.21, bl.C3, 
sc.B, parter, în vederea extinderii la parter;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 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. 717 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.32 privind aprobarea proiectului  “Implementarea  la  nivelul  municipiului 
Piatra  Neamţ  a  unui  sistem  TIC,  în  scopul  asigurării  interoperabilităţii  la  nivel  organizaţional, 
semantic  şi  tehnic,  cu  impact  asupra  eficientizării  activităţii  interne  a  instituţiei  şi  furnizării  de 
servicii publice online către cetăţeni şi mediul de afaceri”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect;

Comisiile de  specialitate  nr.1  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. 718 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.33 privind modificarea HCL nr.457/25.07.2008 privind reducerea capitalului 
social al SC URBAN SA şi SC SALUBRITAS SA, modificată prin HCL nr.567/01.09.2008;

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 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ptaşnec Corneliu)  şi 22 voturi Pentru.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 719 a Consiliului Local.
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D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.34 privind  acordarea  avizelor  consultative  pentru candidaţii  care  au fost 
declaraţi reuşiţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct organizat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în perioada 10 noiembrie-14 noiembrie 2008, conform OMEdC 
nr. 3142/25.01.2006;

Comisia  de specialitate nr.4 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. 720 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.35 privind  aprobarea  repartizării  unei  locuinţe  de  serviciu,  proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ;

Comisia  de specialitate nr.4 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. 721 a Consiliului Local.

D-na  Cornelia  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.36 privind  privind  realizarea  unor  lucrări  de  semaforizare  la  intersecţia 
străzii G-ral Dăscălescu cu str. Plăieşului, în parteneriat cu SC MARS COMERCIAL CENTER SRL 
Bucureşti;

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. 722 a Consiliului Local.

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

10


