
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 3.222 din  23.01.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 23.01.2009 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.173 din  16.01.2009,  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 Popescu Gheorghe.  De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: d-na Olaru Silvia – Director Economic, d-na Violeta Ciurlea – Direcţia Patrimoniu, dl. Muraru 
Gabriel  –  Birou Relaţii  Publice,  d-na Marina Gavril  – Director Tehnic,  dl.  Cătălin Curalariu  – Şef 
Serviciu  Gospodărie  Comunală,  dl.  Florea  Dan  –  Arhitect  Şef,  d-na  Dana  Mungiu  –  Şef  Birou 
Transporturi,  d-na Prisecaru Camelia – Direcţia de Asistenţă Socială, dl. Florin Fecic – Şef Serviciu 
Cabinet Primar, dl. Ioan Sârghi – Director executiv Adjunct Poliţia Comunitară, directori ai societăţilor 
comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  prezintă  procesul-verbal  al  şedintei  Consiliului  Local  din  data  de 
19.12.2009; fiind supus votului, procesul– verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
173 din 16.01.2009, precizând că proiectele nr.21 şi nr.28 au fost retrase de pe ordinea de zi, conform 
Dispoziţiilor nr.268/22.01.2009 şi 270/22.01.2009, iar proiectele de la nr.32 la nr.41 au fost introduse pe 
ordinea de zi.  

D-na Ana Monda  – 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  aprobare PUZ şi RLU aferent – Schimbarea destinaţiei spaţiului 
comercial existent în Cabinet stomatologic, extindere pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 
acces din exterior, construcţii proprietatea SC SONYDENT SRL, din Aleea Ulmilor nr.25, bl.C1, sc.A, 
fost ap.4, parter, Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
             2.HOTĂRÂRE  privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea spaţiului comercial existent 
pe teren proprietatea Municipiului  Piatra Neamţ,  acces din exterior,  construcţii  proprietatea SC LIA 
MODE SRL, din str. Petru Rareş nr.16, bl.A2, sc.A, fost ap.3, parter Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE   privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  de  spaţiu  comercial,  proprietatea  SC 
MICLE COM SRL, din str. 1 Decembrie 1918, nr.33, Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE  privind  menţinerea destinaţiei actuale de spaţiu pentru alimentaţie publică – 
Bar, proprietatea Mătălică Dumitru şi Mătălică Iosifa, din str. 1 Decembrie 1918 nr.160, Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE  privind menţinerea destinaţiei actuale de frizerie – coafor, proprietatea Bucur 
Mihai şi Bucur Doru, din str. 1 Decembrie 1918, bl.39, ap.1, Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE   privind  aprobarea majorării  capitalului  social  al SC PERLA INVEST SRL 
pentru  lucrările  la  investiţiile  aferente  “Dezvoltarea  infrastructurii  Turistice  Cozla”  cu  suma  de 
5.000.000 lei;
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                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
7.HOTĂRÂRE   pentru   rectificarea  HCL nr.743/19.12.2008 privind aprobarea  solicitării  de 

trecere în administrarea Municipiului Piatra Neamţ din administrarea “Administraţiei Naţionale Apele 
Române – Direcţia  Apelor  Siret”  a mijlocului  fix  “Albie regularizată  a pârâului  Cuejdiu”,  situat  pe 
teritoriul administrativ al municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

8.HOTĂRÂRE   pentru  rectificarea  HCL nr.750/19.12.2008 privind constituirea  unor  bunuri 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situate la etajul construcţiei – Corp A din str.Ştefan cel Mare, 
ca aport al municipalităţii în cadrul contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

9.HOTĂRÂRE   privind aprobarea  angajării  de resurse umane pe perioadă  determinată,  atât 
pentru acordarea îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv cu handicap grav, 
cât şi pentru activităţile specifice societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

10.HOTĂRÂRE  privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a Mitropoliei Moldovei şi a 
Bucovinei a unei suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ situat în B-dul Traian f.n, în 
vederea edificării unui magazin pentru obiecte de cult şi carte religioasă;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

11.HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  suplimentării  unor  parcări  publice  cu  plată  date  spre 
întreţinere şi exploatare către operatorul de serviciu SC XDATASOFT SRL, în temeiul contractului nr.
42.265/13.10.2005,   cu un număr de 31 locuri de parcare cu plată, înfiinţate pe str. Petru Rareş;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

12.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  modificării  art.3  alin.1  din  contractul  de  concesiune  nr.
18684/10.12.1999  actualizat  şi  art.3  alin.1  din  actul  adiţional  nr.7/03.01.2008  la  Contractul  de 
concesiune menţionat, încheiat  între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

13.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

14.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  concesionării  directe  către  SC  Haralambie  SRL  a  unei 
suprafeţe  de teren  proprietate  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  situată  în  str.  Baltagului  f.n.  în  vederea 
amenajării unui acces carosabil;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

15.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  concesionării  directe  către  Popuţoaia  Gabriel  a  unei 
suprafeţe  de teren  proprietate  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  situată  în  str.  Mărăţei  nr.99,  în  vederea 
extinderii construcţiei existente cu destinaţia de locuinţă;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

16.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  concesionării  directe  către  SC  Top  Iacob  SRL  a  unei 
suprafeţe de teren proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situată în B-dul Traian nr.6, bl.S5 în vederea 
extinderii spaţiului comercial existent;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

17.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  concesionării  directe  către  Copoţ  Maria  a  unui  teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Dărmăneşti nr.105 în vederea intrării în legalitate 
cu privire la ocuparea respectivei suprafeţei de teren cu o parte din construcţia cu destinaţia de locuinţă 
edificată  fără  respectarea  autorizaţiei  de construire  pe teren  închiriat,  de către  proprietarul  iniţial  al 
respectivei construcţii;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

18.HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.26/24.02.1994  privind  darea  în  administrarea 
Ministerului de Interne a suprafeţei de 7.711 mp în Municipiul Piatra Neamţ şi HCL nr.425/07.12.2006 
privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a suprafeţei de teren de 7.711 mp, 
situată în Piatra Neamţ, intersecţia străzilor Cuejdiu şi Rodnei;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

2



19.HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.723/19.12.2008  privind  stabilirea  contribuţiei 
lunare de întreţinere pentru asistaţii în regim rezidenţial ai Centrului Social Pietricica începând cu luna 
ianuarie 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 320/29.05.2008 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

21.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de administrarea complexului comercial de 
tip Mall nr.65.156/14.02.2007, situat in P-ţa Sf.Gheorghe, Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesionare a 
gestiunii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  prin  sistemul  –  SACET încheiat  între 
Municipiul Piatra Neamţ şi SC Locato SA Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.246/10.04.2008 referitor la asocierea Municipiului 
Piatra Neamţ cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

24.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Organigramei  şi  a  Regulamentului  de  organizare  şi 
funcţionare ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Piatra Neamţ;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
25.HOTĂRÂRE pentru  modificarea  anexei  la  HCL nr.749/19.12.2009 privitor  la  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
26.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către SC NEFMAR PRODSERV COMIMPEX 

SRL a unei suprafeţe de teren proprietate a municipiului Piatra Neamţ situată în str. Mihai Viteazu – 
Hala Orion aferentă unui spaţiu comercial deţinut de persoana juridică menţionată;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  vânzării  unor  terenuri  proprietate  privată  a  municipiului 

Piatra Neamţ;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea  rapoartelor  de evaluare  şi  a  schimbului  de terenuri  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban S.A.;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
29.HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinaţiei Cabinetului nr. 2 din Dispensarul nr. 

2, str. Independenţei nr. 2, din municipiul Piatra Neamţ;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

        30.HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe către S.C. Invest Grup S.R.L  a unei 
suprafeţe de teren de 38 mp în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 16 din municipiul Piatra Neamţ, în vederea 
extinderii spaţiului comercial

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
            31. HOTĂRÂRE privind recalcularea preţului local de referinţă, a compensării combustibilului 
ce se acordă de la bugetul de stat în conformitate cu O.G. nr. 36/2006 şi al cuantumului subvenţiei de la 
bugetul local aferente preţului de producere a energiei termice.

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectele de hotărâre care sunt introduse pe 

ordinea de zi:
32. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 2 a Grădiniţei 

cu program normal nr. 1 şi darea acesteia în administrarea Inspectoratului Şcolar a Judeţului Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

33.HOTĂRÂRE privind aprobarea manoperei de instalare aferenta unui numar de 19 centrale 
termice din cadrul solutiei “Montare centrale de apartament la 374 locuinte  din cele 42 blocuri cuprinse 
in programul de modernizare al alimentarii  cu energie  termica din municipiul  Piatra Neamt”;
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- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
34.HOTĂRÂRE privind aprobarea  studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  REABILITAREA 

INSTALAŢIILOR INTERIOARE TERMICE ALE ŞCOLILOR DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
- ETAPA I ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
35.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiţia Modernizarea coşului de 

fum aferent centralei termice nr.24 din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

36.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiţia Modernizarea reţelelor 
termice din municipiul Piatra Neamţ – etapa I;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
37.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiţia Refacere racord termic 

aferent centralei termice PTM 17 şi container 17-01, Mărăţei din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

38.HOTĂRÂRE privind aprobarea  studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  “Reabilitare, 
modernizare  instalaţii  electrice  interioare  de  iluminat,  în  vederea  reducerii  consumului  de  energie 
electrică în şcolile din municipiul Piatra Neamţ – Etapa I”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
39.HOTĂRÂRE privind  completarea  inventarului  bunurilor  imobile  aparţinând  domeniului 

public al Municipiului Piatra Neamţ, cu suprafaţa construcţiei şi a terenului aferent, situate în str. Ştefan 
cel Mare nr.8;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
40.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de 

stat pentru construirea de locuinţe;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

41.   HOTĂRÂRE     privind trecerea în patrimoniul municipiului a unor investiţii  aferente reţelelor 
de canalizare menajeră şi pluvială;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.1 privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Schimbarea destinaţiei spaţiului comercial existent 
în Cabinet stomatologic, extindere pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior, 
construcţii proprietatea SC SONYDENT SRL, din Aleea Ulmilor nr.25, bl.C1, sc.A, fost ap.4, parter, 
Piatra Neamţ;

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.
 D-na Ana Monda - 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. 1   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.2 privind  aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea spaţiului comercial existent pe teren 
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior, construcţii proprietatea SC LIA MODE SRL, 
din str. Petru Rareş nr.16, bl.A2, sc.A, fost ap.3, parter Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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. 2   
a Consiliului.
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D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.3 privind menţinerea destinaţiei actuale de spaţiu comercial, proprietatea SC MICLE COM 
SRL, din str. 1 Decembrie 1918, nr.33, Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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. 3   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.4  privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  de  spaţiu  pentru  alimentaţie  publică  –  Bar, 
proprietatea Mătălică Dumitru şi Mătălică Iosifa, din str. 1 Decembrie 1918 nr.160, Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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. 4   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.5 privind  menţinerea destinaţiei  actuale de frizerie  – coafor, proprietatea Bucur Mihai şi 
Bucur Doru, din str. 1 Decembrie 1918, bl.39, ap.1, Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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. 5   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea majorării capitalului social al SC PERLA INVEST SRL pentru lucrările 
aferente investiţiei “Dezvoltarea Infrastructurii Turistice Cozla”;

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

D-na Ana Monda - 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. 6   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.7  privind  aprobarea  solicitării  transmiterii  unor  bunuri  imobile  din  domeniul  public  al 
statului în cadrul proiectului “Amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu în municipiul Piatra Neamţ în 
zona intersecţiei B-dul Dacia – str.Orhei (zona Unic)”;

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

D-na Ana Monda - 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. 7   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.8 pentru  rectificarea HCL nr.750/19.12.2008 privind constituirea unor bunuri proprietate a 
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municipiului Piatra Neamţ, situate la etajul construcţiei – Corp A din str. Ştefan cel Mare, ca aport al 
municipalităţii în cadrul contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL;

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

D-na Ana Monda - 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. 8   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.9  privind  aprobarea  angajării  de  resurse  umane  pe  perioadă  determinată,  atât  pentru 
acordarea îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv cu handicap grav, cât şi 
pentru activităţile specifice societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local.

Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - 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. 9   
a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi a Bucovinei 
a unei suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ, situată în B-dul Traian f.n, în vederea 
edificării unui magazin pentru obiecte de cult şi carte religioasă;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
10   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.11  privind  aprobarea  suplimentării  unor  parcări  publice  cu  plată  date  spre  întreţinere  şi 
exploatare  către  operatorul  de  serviciu  SC  XDATASOFT  SRL,  în  temeiul  contractului  nr.
42.265/13.10.2005, cu un număr de 31 locuri de parcare cu plată, înfiinţate pe str. Petru Rareş;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3  au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
11   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.12  privind  aprobarea  modificării  art.3  alin.1  din  contractul  de  concesiune  nr.
18684/10.12.1999  actualizat  şi  art.3  alin.1  din  actul  adiţional  nr.7/03.01.2008  la  Contractul  de 
concesiune menţionat, încheiat  între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA;

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

D-na Ana Monda - 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.   
12   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.13 privind  aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a municipiului 
Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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.   
13   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.14 privind  aprobarea concesionării  directe către SC Haralambie SRL a unei suprafeţe de 
teren proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situată în str. Baltagului f.n. în vederea amenajării unui 
acces carosabil;

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

D-na Ana Monda - 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.   
14   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea concesionării directe către Popuţoaia Gabriel a unei suprafeţe de teren 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situată în str. Mărăţei nr.99, în vederea extinderii construcţiei 
existente cu destinaţia de locuinţă;

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

D-na Ana Monda - 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.   
15   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea concesionării directe către SC Top Iacob SRL a unei suprafeţe de teren 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situată în B-dul Traian nr.6, bl.S5 în vederea extinderii spaţiului 
comercial existent;

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

D-na Ana Monda - 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.   
16   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.17  privind  aprobarea  concesionării  directe  către  Copoţ  Maria  a  unui  teren  proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Dărmăneşti nr.105 în vederea intrării în legalitate cu privire la 
ocuparea respectivei suprafeţei de teren cu o parte din construcţia cu destinaţia de locuinţă edificată fără 
respectarea  autorizaţiei  de  construire  pe  teren  închiriat,  de  către  proprietarul  iniţial  al  respectivei 
construcţii;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
17   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.18  pentru abrogarea HCL nr.26/24.02.1994 privind darea în administrarea Ministerului de 
Interne  a  suprafeţei  de  7.711  mp  în  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  HCL  nr.425/07.12.2006  privind 
inventarierea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a suprafeţei de teren de 7.711 mp, situată 
în Piatra Neamţ, intersecţia străzilor Cuejdiu şi Rodnei;

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

D-na Ana Monda - 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.   
18   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.19 pentru  modificarea  HCL  nr.723/19.12.2008  privind  stabilirea  contribuţiei  lunare  de 
întreţinere pentru asistaţii în regim rezidenţial ai Centrului Social Pietricica, începând cu luna ianuarie 
2009;

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

D-na Ana Monda - 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.   
19   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.20 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 320/29.05.2008 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2009;

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

D-na Ana Monda - 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.   
20   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesionare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul – SACET încheiat între Municipiul 
Piatra Neamţ şi SC Locato SA Piatra Neamţ;

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

Dl.  Consilier  local  Dragoş  Chitic  propune  următorul  amendament:  « se  vor  prelua  de  către 
operatorul de serviciu SC Locato SA şi centralele termice de la blocurile S1, S2, S3 din str. Stamatin şi 
de la blocurile N1, N2, N3, N4 de pe str. Nufărului»

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

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 
amendamentul formulat şi aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
21   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.23 pentru  modificarea  HCL nr.246/10.04.2008 referitor  la  asocierea  Municipiului  Piatra 
Neamţ cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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.   
22   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.24 privind  aprobarea Organigramei  şi  a Regulamentului  de organizare şi  funcţionare  ale 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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.   
23   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.25 pentru modificarea anexei la HCL nr.749/19.12.2008 privitor la aprobarea Rapoartelor de 
evaluare  întocmite  în  vederea  vânzării  unor  cabinete  medicale  şi  a  spaţiilor  în  care  se  desfăşoară 
activităţi conexe actului medical;

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

D-na Ana Monda - 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.   
24   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.26 privind concesionarea directă către SC NEFMAR PRODSERV COMIMPEX SRL a unei 
suprafeţe de teren proprietate a municipiului Piatra Neamţ, situată în str. Mihai Viteazu – Hala Orion 
aferentă unui spaţiu comercial deţinut de persoana juridică menţionată;

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

D-na Ana Monda - 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.   
25   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.27 privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietate 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 Ana Monda - 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.   
26   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.29  privind  aprobarea  schimbării  destinaţiei  Cabinetului  nr.  2  din  Dispensarul  nr.  2,  str. 
Independenţei nr. 2, din municipiul Piatra Neamţ;
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Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
27   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.30 privind aprobarea concesionării directe către S.C. Invest Grup S.R.L a unei suprafeţe de 
teren  de 38 mp în Piaţa  Ştefan cel  Mare nr.  16 din municipiul  Piatra  Neamţ,  în vederea extinderii 
spaţiului comercial;

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

D-na Ana Monda - 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.   
28   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.31 privind aprobarea preţului local de producere şi furnizare a energiei termice, a subvenţiei 
de la bugetul local şi a preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem 
centralizat;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.2  au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
29   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.32  privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 a Grădiniţei cu program 
normal nr.1 şi darea acesteia  în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

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

D-na Ana Monda - 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.   
30   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.33  privind finanţarea cheltuielilor  de instalare  a  unui numar de 19 centrale  termice din 
cadrul  solutiei  “Montare  centrale  de  apartament  la  374  locuinte   din  cele  42  blocuri  cuprinse  in 
programul de modernizare al alimentarii  cu energie  termica din municipiul  Piatra Neamt”;

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

D-na Ana Monda - 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.   
31   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.34 privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  REABILITAREA 
INSTALAŢIILOR INTERIOARE TERMICE ALE ŞCOLILOR DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
- ETAPA I ;
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Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
32   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.35 privind aprobarea studiului de fezabilitate  la investiţia  “Modernizarea coşului de fum 
aferent centralei termice nr.24 din municipiul Piatra Neamţ”;

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

D-na Ana Monda - 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.   
33   a Consiliului.  

 D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiţia “Modernizarea reţelelor termice 
din municipiul Piatra Neamţ – etapa I”;

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

D-na Ana Monda - 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.   
34   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.37 privind aprobarea studiului de fezabilitate la investiţia “Refacere racord termic aferent 
centralei termice PTM 17 şi container 17-01, Mărăţei din municipiul Piatra Neamţ”;

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

D-na Ana Monda - 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.   
35   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.38 privind studiului de fezabilitate la investiţia “Reabilitare, modernizare instalaţii electrice 
interioare de iluminat, în vederea reducerii consumului de energie electrică în şcolile din municipiul 
Piatra Neamţ – Etapa I ”;

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

D-na Ana Monda - 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.   
36   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.39 privind  completarea  inventarului  bunurilor  imobile  aparţinând  domeniului  public  al 
Municipiului Piatra Neamţ, cu suprafaţa construcţiei şi a terenului aferent, situate în str. Ştefan cel Mare 
nr.8;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.
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D-na Ana Monda - 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.   
37   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.40 privind  listei  cu  persoanele  beneficiare  de  subvenţii  de  la  bugetul  de  stat  pentru 
construirea de locuinţe;

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

D-na Ana Monda - 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.   
38   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.41 privind  trecerea  în  patrimoniul  municipiului  a  unor  investiţii   aferente  reţelelor  de 
canalizare menajeră şi pluvială;

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

D-na Ana Monda - 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.   
39   a Consiliului.  

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana MONDA– Preşedinte de şedinţă –  _______________________

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _______________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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