
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  27.955  din 29.06.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 25.06.2009 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. 2077 din 18.06.2009, 
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, 
d-na Viceprimar – Ana Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 18 consilieri, care au fost 
aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier Local Cobzaru Theodor Cristian, d-na Consilier Local Tudorancea 
Cornelia,  d-na Consilier  Local Vîrlan Luminiţa.   De asemenea,  în calitate  de invitaţi  participă: dl. 
Bogdan  Puşcaşu  –  Administrator  Public  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  d-na  Camelia  Prisecaru  – 
Director Direcţia de Asistenţă Socială, d-na Marina Gavril – Director Direcţia Tehnică, d-na Dana 
Mungiu – Şef Serviciu Transporturi, dl. Vespasian Fecic –Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. 
Fecic Florin – Şef Cabinet Primar, d-na Dorina Staicu – Director Economic, d-na Cătălina Hizan – 
Serviciu Buget-Contabilitate, dl. Traian Bonciu – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, d-na 
Oana  Tian  şi  d-na  Oana  Irimiea  –  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 20 de  consilieri,  şedinţa  este legal constituită  şi se pot începe 
lucrările.

Dl.  Dragoş  Victor  Chitic  – Preşedinte  de Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 2077 din 18.06.2009, precizând că proiectul de hotărâre nr.13 este retras de pe ordinea 
de zi, iar proiectele de hotărâre de la nr.24 la nr.34 sunt introduse pe ordinea de zi.

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  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 pentru  completarea  art.  23  lit.c  din  “Regulamentul  privind  transportul  în 

regim taxi şi de închiriere în municipiul Piatra Neamţ” aprobat prin HCL nr. 58/2008;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

2.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Programului  local  multianual  privind  creşterea 
performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

3. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pentru efectuarea serviciului de ecarisaj de către 
S.C. Salubritas S.A. Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

4.  HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimonial Primăriei municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

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

6.  HOTĂRÂRE privind declanşarea  procedurii  de atribuire  a  4  autorizaţii  taxi  disponibile 
potrivit Registrului Special;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   



7. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare sociale pentru 60 de copii din cadrul Proiectului 
“Grădiniţa de vară” ce se va desfăşura în perioada 6 iulie – 15 august;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

8.  HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  “Extinderea  şi  mansardarea 
Locuinţei individuale existente P+1E, teren şi construcţie proprietatea Vasiliu Maria, str. Alexandru 
cel Bun nr. 27B”;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

9. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderile la Parter ale spaţiilor 
comerciale existente la parterul Blocului nr. 111 – D4, str. Dimitrie Leonida;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

10. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea Parter cu acces din 
exterior a Farmaciei Farmena existentă la parterul Blocului B5 – fost ap. 30, str. Progresului nr. 5, 
proprietatea S.C. Farmacia Farmena S.R.L., pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ”;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

11.HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  “Introducerea  în  intravilanul 
municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 12546 mp din care suprafaţa străzilor 2115 mp, 
proprietatea  Prisecaru  Constantin,  Paraschiv  Dan  şi  Paraschiv  Carmen,  Mihuţ  Claudiu  Ciprian, 
Băiceanu Ioan, Florescu Constantin şi Florescu Ana Maria, Andone Daniel şi Andone Maria, situate la 
Punctul  “Fundătura Balaur”,  cu acces  din strada 1 Decembrie  1918 şi  drum de exploatare,  pentru 
construirea, cu funcţiunea de locuire, – locuinţe individuale cu regimuri de înălţime P+1E – P+2”; 
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

12. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Construcţie – Service şi atelier 
auto plus sediu firmă – birouri P – P+1E, parcare în incintă, pe teren proprietatea S.C. TIRE EXPERT 
CENTER S.R.L., str. Bistriţei nr. 81A”;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

13.  HOTĂRÂRE privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  de  Alimentaţie  publică  cu  terasă 
descoperită a Spaţiului din str. Bistriţei nr. 2A, proprietatea Moglan Florentina şi Moglan Vasile şi 
S.C. Petroforest S.A.;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

14.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului  de oportunitate  şi concesionarea fără licitaţie 
publică a terenului în suprafaţă de 20,80 mp situat în Aleea Ulmilor nr. 25, bl. A, sc. A, ap. 4, parter, 
către S.C. SONYDENT S.R.L. în vederea extinderii la parter a spaţiului comercial deţinut;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

15. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 1 – 11/9365 din 21.06.1999 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Euromedia S.A. pentru o perioadă de 1 an;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

16.  HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra 
Neamţ a terenului  Poligon auto,  amplasat  între  Lacul de acumulare Bîtca Doamnei  şi  calea ferată 
Sarata şi transmiterea în administrare prin delegare către Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar 
de Transporturi Piatra Neamţ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

17.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  Actului  Adiţional  nr.  15/26.02.2009 la  contractul  de 
concesiune nr. 18684 din 12.06.1999, actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban 
S.A.;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

18.  HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 2 pct.  a şi b din HCL nr. 753/19.12.2008 pentru 
completarea HCL nr. 679/31.10.2008 privind aprobarea unor măsuri în vederea administrării fondului 
locativ al municipiului Piatra Neamţ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

19.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  unor  terenuri  aparţinând 
municipiului Piatra Neamţ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

20.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  vânzării  unor  terenuri  aparţinând  municipiului  Piatra 
Neamţ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   



21.  HOTĂRÂRE pentru  aprobarea  tarifelor  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  amenajare  şi 
întreţinere spaţii verzi de către S.C. Urban S.A. în municipiului Piatra Neamţ;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

22. HOTĂRÂRE pentru 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 se 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   

23. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.
  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotarâre de la nr.24 la nr.34, care au fost introduse pe ordinea de zi:

24.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  preţurilor  din  rapoartele  de  evaluare  nr. 
575/CT/17.06.2009 şi  nr.  576/CT/17.06.2009 şi  vânzarea  prin licitaţie  publică a  bunurilor  imobile 
teren şi construcţii;
                                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

25.  HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii redevenţei ce o va plăti operatorul de serviciu S.C. 
Locato S.A. municipiului Piatra Neamţ;
                                 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

26.  HOTĂRÂRE pentru completarea  HCL nr.  249 din 28.05.2009  privind  încheierea unui 
parteneriat în vederea realizării părţii a doua a proiectului „Obiectiv România 2009”;
                                 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi 
Fundaţia  de  Iniţiativă  Locală  Petrodava  –  Filiala  Dărmăneşti  în  cadrul  proiectului  Modernizarea,  
extinderea şi dotarea Centrului social „Împreună”,  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 
prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2.;
                                 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

28.  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinţe;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

29. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 68/2003 privind transmiterea în folosinţă gratuită 
a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Piatra Neamţ situat în str. Ştefan cel Mare 
nr. 15 către Dispensarul Policlinic cu plată Piatra Neamţ;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui contract de prestări servicii sociale;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

31. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 226 din 28.05.2009 privind aprobarea P.U.Z. şi 
R.L.U. aferent – „ Extinderea şi etajarea Bisericii existente rezultând S+P+1E şi turlă P+3E, pe teren  
proprietatea  PAROHIEI ROMANO - CATOLICE  „SFÎNTUL IOAN  BOTEZĂTORUL”, Strada 
Mihai Eminescu nr. 27;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

32. HOTĂRÂRE privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al dnei Rodica Zelinca 
încadrată  pe  funcţie  publică  de  conducere  de  Director  executiv  al  Direcţiei  Taxe  şi  Impozite  a 
municipiului Piatra Neamţ;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

33. HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de 
Director executiv al Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, de către d-na Bodnărescu 
Liliana;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

34. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C. Perla Invest S.R.L.;
                                  - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan



Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind completarea art. 23 lit. „c” din „Regulamentul privind transportul în regim taxi 
şi de închiriere în municipiul Piatra Neamţ” aprobat prin H.C.L. nr. 58/2008;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
278   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.2 privind  actualizarea  Programului  local  multianual  privind  creşterea  performanţei 
energetice la Blocurile de locuinţe din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
279   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind  modificarea tarifului pentru efectuarea serviciului de ecarisaj de către S.C. 
Salubritas S.A. Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
280   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.4 privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Primăriei municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
281   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.5 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Piatra Neamţ pe anul 
2009;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
282   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.6 privind declanşarea  procedurii  de atribuire  a 4 autorizaţii  taxi disponibile  potrivit 
Registrului Special;

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



Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
283   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.7 privind acordarea  de  ajutoare  sociale  pentru  60  de  copii  din  cadrul  Proiectului 
„Grădiniţa de vară” ce se va desfăşura în perioada 6 iulie – 15 august;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
284   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.8 privind aprobarea  PUZ  şi  RLU  aferent  –  “extinderea  şi  mansardarea  locuinţei 
individuale existente P+E, teren şi construcţie proprietatea Vasiliu Maria, str. Alexandru cel Bun nr. 27 
B”;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
285   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.9 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – “Extinderile la Parter ale spaţiilor comerciale 
existente la parterul Blocului nr. 111 – D4, strada Dimitrie Leonida” ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
286   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.10 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  “extindere Parter cu acces din exterior a 
Farmaciei Farmena existentă la parterul Blocului B5 – fost ap. 30, str. Progresului nr. 5, proprietatea 
S.C. Farmacia Farmena S.R.L., pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
287   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.11 privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –   “Introducerea  în  intravilanul 
municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 12546 mp din care suprafaţa străzilor de 2115 
mp, proprietatea Prisecaru Constantin, Paraschiv Dan şi Paraschiv Carmen, Mihuţ Claudiu Ciprian, 
Băiceanu Ioan şi Florescu Constantin şi Florescu Ana Maria, Andone Daniel şi Andone Maria, situate 
la Punctul “Fundătura Balaur” cu acces din str. 1 Decembrie 1918 şi din drum de exploatare, pentru 
construirea cu funcţiunea de locuire – locuinţe individuale cu regimuri de înălţime P+1E – P+2”;



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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
288   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.12  privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  “Construcţie – Service şi atelier auto 
plus sediu firmă – birouri P – P +1E, parcare în incintă, pe teren proprietatea S.C. TIRE EXPERT 
CENTER S.R.L., str. Bistriţei nr. 81 A”;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
289   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.14 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 20,80 mp situat în Aleea Ulmilor nr. 25, Bl. A1, sc.A, ap.4, parter, către S.C. 
Şony Dent SRL în vederea extinderii la parter a spaţiului comercial deţinut;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
290   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.15 privind prelungirea contractului de asociere nr. 1 – 11/9365 din 21.06.1999 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Euromedia S.A. pentru o perioadă de 1 an;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
291   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.16 privind  înregistrarea în domeniul public  al municipiului Piatra Neamţ a terenului 
Poligon auto, amplasat între Lacul de acumulare Bîtca Doamnei şi calea ferată Piatra Neamţ – Bicaz şi 
transmiterea în administrare către Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar de Transporturi Piatra 
Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
292   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.17 pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18684 din 12.06.1999, actualizat, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban S.A.;    



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

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
293   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.18 pentru modificarea Art. 2 punctele a şi b din HCL nr. 753 din 19.12.2008 pentru 
completarea  HCL nr.  679 din  31.10.2008 privind  aprobarea  unor  măsuri  în  vederea  administrării 
fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
294   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.19 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. Dragoş Victor Chitic - 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.   
295   a Consiliului.  

            Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.20 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. Dragoş Victor Chitic - 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.   
296   a Consiliului.  

            Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere 
spaţii verzi de către S.C. Urban S.A. în municipiului Piatra Neamţ;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
297   a Consiliului.  
                     
            Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind aplicarea 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 se spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ – zona B – dul Dacia, Aleea 
Tiparului – etapa a II – a sesiunea 2009”;

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



Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
298   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.24 privind aprobarea preţurilor din rapoartele de evaluare nr. 575/CT/17.06.2009 şi nr. 
576/CT/17.06.2009 şi vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile teren şi construcţii ;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
299   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.25 privind aprobarea valorii redevenţei ce o va plăti operatorul de serviciu S.C. Locato 
S.A. municipiului Piatra Neamţ.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
300   a Consiliului.  

            Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.26 pentru completarea HCL nr. 249 din 28.05.2009 privind încheierea unui parteneriat 
în vederea realizării părţii a doua a proiectului „Obiectiv România 2009”;    

Comisiile  de  specialitate  nr.  3  şi  nr.  6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
301   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.27 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia 
de Iniţiativă Locală Petrodava – Filiala Dărmăneşti în cadrul proiectului Modernizarea, extinderea şi  
dotarea Centrului social „Împreună”,  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, 
Domeniu major de intervenţie 3.2.;                        

Comisiile  de  specialitate  nr.  3  şi  nr.  6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
302   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.28 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinţe;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
303   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.29 privind  abrogarea  HCL nr.  68/2003  privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Piatra Neamţ situat în str. Ştefan cel Mare nr. 
15 către Dispensarul Policlinic cu plată Piatra Neamţ;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
304   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.30 privind aprobarea unui contract de prestări servicii sociale;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
305   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.31 pentru rectificarea HCL nr. 226 din 28.05.2009 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent  –  „  Extinderea  şi  etajarea  Bisericii  existente  rezultând  S+P+1E  şi  turlă  P+3E,  pe  teren  
proprietatea  PAROHIEI ROMANO - CATOLICE  „SFÎNTUL IOAN  BOTEZĂTORUL”, Strada 
Mihai Eminescu nr. 27;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
306   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.32 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al dnei Rodica Zelinca încadrată 
pe funcţie publică de conducere de Director  executiv  al  Direcţiei  Taxe şi Impozite  a municipiului 
Piatra Neamţ;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
307   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.33 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director 
executiv al Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, de către d-na Bodnărescu Liliana; 

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
308   a Consiliului.  



Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.34 privind majorarea capitalului social la S.C. Perla Invest S.R.L.;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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.   
309   a Consiliului.  

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.23 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă; 

D-na consilier local Boengiu Elena propune numirea d-lui consilier local Valeriu Andriţa.  
Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 

cu propunerea d-nei consilier local, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
310   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Dragoş Victor CHITIC – Preşedinte de şedinţă –  SS indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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