
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  29.989 din 13.07.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 10.07.2009 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 2.247 din 03.07.2009, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl.Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
Secretarul  Municipiului  –  dl.Vasile  Vişan  şi  20  consilieri,  care  au  fost  aleşi.  Lipsesc  motivat:  d-na 
Viceprimar  -  Ana  Monda,  dl.  Consilier  Local  Liviu  Negelschi.  De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi 
participă: dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public al Municipiului Piatra Neamţ, d-na Marina Gavril – 
Director  Direcţia  Tehnică,  dl.  Vespasian  Fecic  –Şef  Serviciu  Administrare  Patrimoniu,  d-na  Dorina 
Staicu – Director Economic, dl. Dan Florea– Director Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, d-na 
Carmen  Căpitanu  –  Director  Direcţia  Cadastru  şi  Registru  Agricol, dl.  Traian  Bonciu  –  Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, d-na Oana Tian şi d-na Ioana Gheorghieş– Direcţia Unitatea de 
Implementare  a  Proiectelor,  dl.  Gabriel  Muraru– Şef  Serviciu  Comunicare,  D-na  Nicoleta  Husaru  – 
consilier imagine, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

Dl.  Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei ordinare din 
25.06.2009, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi;

Dl.  Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 2077 din 18.06.2009, completată prin Dispoziţia nr.2312 din 08.07.2009, precizând că proiectul de 
hotărâre nr.10 este retras de pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre de la nr.15 la nr.27 sunt introduse 
pe ordinea de zi.

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1.  HOTĂRÂRE privind  acordarea  de  facilităţi  fiscale  pentru  unele  persoane  fizice  şi  unele 

persoane juridice de la plata impozitelor şi taxelor locale;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

2.  HOTĂRÂRE privind  efectuarea  activităţilor  de  măturat  şi  spălat  căi  publice,  dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

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

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică 
a terenului în suprafaţă de 44,05 mp, situat în str. Progresului, nr. 5, către S.C. Farmacia Farmena S.R.L., 
în vederea extinderii la parter a spaţiului cu destinaţia de farmacie deţinut de această societate la adresa 
menţionată;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
          6. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe de serviciu proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ;



                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
7.  HOTĂRÂRE pentru modificarea Art.  3 din HCL nr. 60 din 05.03.2009 privind aprobarea 

aplicării  municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  Naţional  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi prin Proiectul “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în Municipiul Piatra Neamţ – etapa a II – a sesiunea 2009”, precum şi aprobarea 
Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici 
pentru  proiectul  de  investiţii  “Amenajarea  în  scop turistic  a  ariei  naturale  protejate  –  lacul  Cuejdel 
comuna Gârcina, judeţul Neamţ – Proiect 1 – Amenajarea obiectivului turistic natural”;               

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
9.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  rapoartelor  de  evaluare  nr.  536/T/04.05.2009  şi  nr. 

549/P/14.05.2009 şi vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor immobile teren şi construcţii;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren de 40 mp situat pe 
dealul Pietricica către P.F. Anton Dănuţ;        RETRAS      
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului privind utilizarea sumei de 10.000.000 lei alocaţi 
de  Ministerul  Turismului  pentru  finanţarea  proiectelor  de  investiţii  în  turism  2009,  în  completarea 
surselor proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor terenuri aparţinând municipiului Piatra Neamţ; 
              

   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
13.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie ale proiectului 

“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu : Muzeul de 
Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţa, ruinele beciului şi ruinele zidului de 
incintă ale Curţii Domneşti şi muzeul aferent” ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

14.  HOTĂRÂRE privind  darea  în  folosinţă  gratuită  a  imobilului  proprietate  publică  a 
municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 13 (cartier Ciritei), pentru o perioadă 
de 3 ani, către Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ;               

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de hotarâre de la 
nr.15 la nr.27, care au fost introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.2.312 din 08.07.2009:
           

15.  HOTĂRÂRE privind  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  -”  Zona  protejată  Curtea  Domnească, 
Municipiul Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ”;
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

16. HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii de asistenţă juridică, prin procedura prevăzută 
de reglementările legale în vigoare, în vederea asigurării asistenţei juridice a Direcţiei Taxe şi Impozite 

   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
17.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  Capitolului  II  –  Obiectul  contractului  de  delegare  a 

gestiunii nr. 15593/07.04.2009, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.;  
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

18.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici pentru proiectul de investiţii  “Amenajarea în scop turistic a ariei naturale protejate – lacul 
Cuejdel comuna Gârcina, judeţul Neamţ – Proiect 2 –Creare infrastructură de agreement inclusiv unităţi 
aferente”;
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

19.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L. nr. 261/28.05.2009 privind trecerea unor immobile 
din domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul public al statului;



  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
20. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul 

public al municipiului Piatra Neamţ, a blocurilor de locuinţe pentru tineri;
  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

21. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul 
public al Statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri;

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009, privind aprobarea proiectului 

Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului social “Împreună” şi a cheltuielilor legate de acest proiect, 
în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
23.  HOTĂRÂRE privind  unele  măsuri  referitoare  la  valoarea  de  inventar  a  mijloacelor  fixe 

proprietatea municipiului;
  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

24.  HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02. “Cultură, recreere şi 
religie”;

  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
25.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la investiţia “Realizarea unor noi 

capacităţi  de producere a energiei  termice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă la 22 de 
grădiniţe şi creşe din municipiul Piatra Neamţ”

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
26.  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării finanţării Studiului de Fezabilitate la investiţia 

“Realizarea unor noi capacităţi  de producere a energiei  termice prin valorificarea resursei  de energie 
regenerabilă la 22 de grădiniţe şi creşe din municipiul Piatra Neamţ”

         - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
27. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului de la etajul III complet şi 250 mp de la 

etajul IV din Complexul Comercial de tip Mall, în condiţiile stabilite prin certificatul de urbanism nr. 
632/10.07.2009;

       - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl.Valeriu  Andriţa  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.1 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi unele persoane juridice 
de la plata impozitelor şi taxelor locale;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
311   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind efectuarea activităţilor de măturat şi spălat căi publice, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare;

Comisia  de  specialitate  nr.  3  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
312   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
313   a Consiliului.  

             Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.4 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.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
314   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică a terenului 
în suprafaţă de 44,05 mp, situat în str. Progresului, nr. 5, către S.C. Farmacia Farmena S.R.L., în vederea 
extinderii la parter a spaţiului cu destinaţia de farmacie deţinut de această societate la adresa menţionată;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR.   
315   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.6 privind aprobarea repartizării  unor locuinţe  de serviciu proprietatea municipiului  Piatra 
Neamţ;

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
316   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.7 pentru  modificarea  Art.  3  din  HCL nr.  60  din  05.03.2009  privind  aprobarea  aplicării 
municipiului Piatra Neamţ la Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi prin Proiectul “Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în Municipiul Piatra Neamţ – etapa a II – a sesiunea 2009”, precum şi aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici;              

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.2 şi  nr.6 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
317   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
proiectul  de investiţii  “Amenajarea în scop turistic  a ariei  naturale  protejate – lacul  Cuejdel comuna 
Gârcina, judeţul Neamţ – Proiect 1 – Amenajarea obiectivului turistic natural”;  

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.2 şi  nr.6 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
318   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 536/T/04.05.2009 şi vânzarea terenului prin 
licitaţie publică;              

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil şi  propune  adoptarea  acestuia,  precizând  că 
Raportul de evaluare nr.549/P/14.05.2009 a fost întocmit greşit  .

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
319   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 pentru aprobarea Raportului Primarului municipiului Piatra Neamţ privind utilizarea sumei 
alocate pentru susţinerea, în completarea surselor proprii, a proiectelor de investiţii  în turism pe anul 
2009;              

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR.   
320   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea vânzării unor terenuri aparţinând municipiului Piatra Neamţ;               

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
321   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie ale proiectului “Restaurarea 
şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin 
reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu : Muzeul de Etnografie, 
Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţa, ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă ale 
Curţii Domneşti şi muzeul aferent” ;              

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.2 şi  nr.6 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
322   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind  darea în folosinţă gratuită a imobilului proprietate publică a municipiului Piatra 
Neamţ, situat în str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 13 (cartier Ciritei),  pentru o perioadă de 3 ani, către 
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ;              

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.4 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
323   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind  P.U.Z. şi R.L.U. aferent -” Zona protejată Curtea Domnească, Municipiul Piatra 
Neamţ, Judeţul Neamţ”;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
324   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.16  privind  contractarea  de  servicii  de  asistenţă  juridică,  prin  procedura  prevăzută  de 
reglementările legale în vigoare, în vederea asigurării asistenţei juridice a Direcţiei Taxe şi Impozite; 

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
325   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.17 privind completarea  Capitolului  II  –  Obiectul  contractului  de delegare  a  gestiunii  nr. 
15593/07.04.2009, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.;  

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
326   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
proiectul  de investiţii  “Amenajarea în scop turistic  a ariei  naturale  protejate – lacul  Cuejdel comuna 
Gârcina, judeţul Neamţ – Proiect 2 –Creare infrastructură de agreement inclusiv unităţi aferente”;

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.2 şi  nr.6 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
327   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19  pentru abrogarea H.C.L. nr. 261/28.05.2009 privind trecerea unor imobile din domeniul 
public al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul public al statului;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
328   a Consiliului  



DL. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ, a blocurilor de locuinţe pentru tineri;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
329   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul public al 
Statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
330   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.22 pentru  modificarea  HCL  nr.  228  din  28.05.2009,  privind  aprobarea  proiectului 
Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului social “Împreună” şi a cheltuielilor legate de acest proiect, 
în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
331   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind unele măsuri  referitoare la valoarea de inventar a mijloacelor fixe proprietatea 
municipiului;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
332   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02. “Cultură, recreere şi religie”;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă Consiliul Local dacă banii vor fi daţi copilului 
Dumitru Baciu sau Clubului Sportiv Tenis Star Piatra Neamţ ş ice are deosebit acest copil?

Dl.  Consilier  Local  Andrei  Baciu  –  răspunde  d-lui  consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa  că 
personal nu îl cunoaşte pe Dumitru Baciu, dar îi cunoaşte meritele sportive deosebite.

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
333   a Consiliului  



Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la investiţia “Realizarea unor noi capacităţi de 
producere a energiei termice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă la 22 de grădiniţe şi creşe 
din municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
334   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea contractării finanţării Studiului de Fezabilitate la investiţia “Realizarea 
unor noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă la 
22 de grădiniţe şi creşe din municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
335   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind schimbarea destinaţiei spaţiului de la etajul III complet şi 250 mp de la etajul IV 
din  Complexul  Comercial  de  tip  Mall,  în  condiţiile  stabilite  prin  certificatul  de  urbanism  nr. 
632/10.07.2009;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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.   
336   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – aduce la cunoştinţa Consiliului Local că dl. Primar 
Gheorghe ŞTEFAN se află în concediu de odihnă începând cu data de 15.07.2009.

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  dl. Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  Şedinţă  –  declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRITA – Preşedinte de şedinţă –  SS indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

OC/OC
2 ex.
Ds.I


