CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 51.695 din 27.11.2009
F - SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2009 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.4.253 din 20.11.2009,
modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 4.287 din 23.11.2009, 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: d-na Consilier Local Luminiţa Georgeta Vârlan, dl. Consilier Local Valeriu
Andriţa şi dl. Consilier Local Ghiocel Tonco. Dl. Consilier local Valeriu Andriţa participă la şedinta si
votează începând cu proiectul de hotărâre nr.18. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl.
Bogdan Puşcaşu – Administrator Public al Municipiului Piatra Neamţ, dl. Dan Florea – Arhitectul Şef
al Municipiului, d-na Marina Gavril – Director Direcţia Tehnică, d-na Dorina Staicu – Director
Economic, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, d-na Lefter Mariana, dl. Doru
Mândrilă– Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, 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. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune la vot Procesul verbal al şedinţelor din
data de 29.10.2009 şi 06.11.2009, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl.Viorel Strungariu– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei nr. 4.253 din 20.11.2009, precizând că proiectele de la nr.32 la nr.37 sunt introduse pe
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 4.287 din 23.11.2009, iar proiectele de hotărâre nr.6, 8, 9, 13, 16, 21 şi
26 sunt retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 4.332 din 26.11.2009.
Dl. Viorel Strungariu – 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 aprobarea constituirii de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în
patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Anexei nr. 1/19.11.2009 la Raportul de evaluare nr.
304/D/07.10.2008, în valoare de 71.012 lei, al cabinetului medical nr. 2, Dispensar nr. 2, str. Burebista,
nr. 16;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind calcularea redevenţei aferentă contractului de concesiune nr.
35202/15.09.2006, începând cu data eliberării Autorizaţiei de construcţie, respectiv 08.06.2007, până
la întocmirea contractului de vânzare – cumpărare a terenului nr. 205 din 25.08.2009 şi deducerea din
suma calculată ca redevenţă pentru perioada menţionată a cheltuielilor suplimentare efectuate de firmă;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE pentru completarea Art. 1 la HCL nr. 454 din 29.10.2009 privind majorarea
capitalului social al S.C. Locato S.A.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 629/P/16.10.2009, pentru
Restaurant Ştrand Municipal şi teren intravilan în suprafaţă de 770 mp, situate în Aleea Tineretului, nr.
26;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 3, Art. 4, Art. 5 şi Art. 6 din HCL nr. 633/ 16.10.2008
privind modificarea HCL 599/2008, aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică
a bunurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ situate în str. Hăţaşului f.n.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 3 alin. 1 din Capitolul IV la Contractul de concesiune
nr. 18684/14.12.1999 actualizat şi a Capitolului I din Actul Adiţional nr. 13/16.12.2008 la Contractul
de concesiune menţionat, încheiate între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban S.A.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor, remorcilor,
rulotelor, în afara spaţiilor special amenajate şi autorizate în condiţiile legii, precum şi interzicerea
parcării autoveliculelor cu masă maximă totală autorizată peste 3,5 t, pe domeniul public sau privat al
municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării a două staţii taxi în municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE pentru rectificarea Art. 1 poziţia 1 din HCL nr. 466/29.10.2009 privind
atribuirea a 4 autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Capitolului III, art. 23, lit. A din
Regulamentul privind transportul în regim de taxi şi de închiriere în municipiul Piatra Neamţ aprobat
prin HCL nr. 58/2008;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în proprietate a suprafeţei de 5.000 mp teren,
proprietate privată a municipalităţii, situată în tarlaua Arini – extravilan, numitului Martin I. Adrian –
Vicenţiu;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” în vederea dotării noului serviciu SMURD al
judeţului Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul
Tehnic de Informatică Piatra Neamţ în vederea organizării „Festivalului internaţional de matematică şi
informatică pentru elevii claselor VII – XII” ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind abrogarea parţială a unor HCL-uri privind alocarea unor sume de
bani din Bugetul local al municipului Piatra Neamţ cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul
2009;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbarea destinaţiei din
Centrală termică dezafectată a porţiunii proprietatea S.C. CONPASTRU S.R.L. în Autobază cu garaje
şi atelier de întreţinere auto pentru autovehiculele proprii, sediu firmă - birouri, amenajarea unei
parcări pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru închiriere, Strada
Muzeelor f.n..;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al P.U.Z. şi
R.L.U. aferent aprobat prin H.C.L. nr. 175 din 31.05.2007 modificată de H.C.L. nr. 209 din
26.03.2008 – 5 Locuinţe individuale D+P+M pe terenuri lotizate proprietăţi private şi Locuinţă
individuală P+M pe teren proprietatea Zăgărin Cristian - Ion şi Zăgărin Elena - Mihaela, cu acces din
drumul existent în continuarea Străzii Boboteni;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – „Construcţie D+P+3E cu parcare la demisol,
spaţiu comercial – exclusă alimentaţia publică – la parter, locuinţe colective la cele 3 etaje, acces
carosabil la parcarea demisol, accese pietonale la spaţiul comercial şi la locuinţe, pe terenul
proprietatea Murariu Vasile şi Murariu Maria, Strada Progresului nr. 95B”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a Spaţiului
comercial existent la parterul Blocului M48, într Sc. B şi C pe terenul proprietatea Municipiului Piatra
Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A., din Strada Progresului nr. 121” ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Schimbarea destinaţiei din
Centrală termică dezafectată în Depozit, sediu firmă – birouri, spaţiu pentru prezentare tîmplărie proprietatea S.C. UNIPLAST S.R.L. şi extinderea acestuia pe teren proprietatea Municipiului Piatra
Neamţ – teren propus pentru concesionare directă în continuarea proprietăţii, amenajarea unei
parcări pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru vînzare, Strada
Dărmăneşti f.n.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
23. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu pentru Alimentaţie publică,
în str. Ştefan cel Mare nr. 57 bis, proprietatea Dănilă Petru şi Dănilă Minodora, conform H.C.L. nr.
116 din 29.03.2007;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale spaţiu prestări servicii coafor, spaţiu
alimentaţie publică bar cu terasă şi birouri, în str. Mărăţei nr. 92, proprietatea Oică Constantin şi Oică
Maria, conform H.C.L. nr. 116 din 29.03.2007;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi comune pentru unele persoane fizice de la
plata taxelor şi impozitelor locale;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE privind împuternicirea unor funcţionari din cadrul Direcţiei Poliţie
Comunitară, să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 13/2007 privind energia
termică;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici
pentru: „Realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de
energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului “Realizarea unei noi capacităţi de producere a
energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de
2,9946 MW, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ” şi a cheltuielilor pentru implementarea
acestuia;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a
administraţiilor publice locale prin dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane la
nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi al Consiliului Judeţean Neamţ” şi a cheltuielilor legate
de proiect;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii parteneriatului cu Consiliul Judeţean Neamţ în
proiectul “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiilor publice locale prin dezvoltarea
practicilor de management al resurselor umane la nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi al
Consiliului Judeţean Neamţ”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate – “Locuinţe colective ANL în str.
Pompiliu Clement f.n. din municipiul Piatra Neamţ”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
Dl.Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe ordinea
de zi, conform anexei la Dispoziţia nr.4.332/26.11.2009:
32. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea de gestiune prin
concesiune a activităţii de depozitare a deşeurilor, parte componentă a Serviciului de Salubrizare;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Hotel D+P+2E+M şi Complex de
cazare P+3E+M cu restaurant şi parcare proprie – rezultate din schimbarea parţială a funcţiunii

imobilelor pentru alimentaţie publică existente, în Parcul Cozla cu acces din aleea parcului şi strada
Ion Creangă, pe teren proprietatea S.C. COZLA S.A;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a
Sălii de Sport ce aparţine Colegiului Naţional de Informatică şi terenul aferent acesteia în vederea
reabilitării acestui obiectiv;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a
Sălii de Sport ce aparţine Şcolii cu clasele I – VIII Nr. 5 şi terenul aferent acesteia în vederea
reabilitării acestui obiectiv;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a
Sălii de Sport ce aparţine Colegiului Tehnic de Transporturi şi terenul aferent acesteia în vederea
reabilitării acestui obiectiv;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
37. HOTĂRÂRE privind acordarea de tichete cadou cu ocazia Zilei Naţionale de 1 Decembrie
conform Regulamentului de acordare aprobat;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 1 privind aprobarea constituirii de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul
municipiului Piatra Neamţ;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
482 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 privind aprobarea Anexei nr. 1/19.11.2009 la Raportul de evaluare nr.
304/D/07.10.2008, în valoare de 71.012 lei, al cabinetului medical nr. 2, Dispensar nr. 2, str. Burebista,
nr. 16;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
483 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Piatra Neamţ;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
484 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind calcularea redevenţei aferentă contractului de concesiune nr. 35202/15.09.2006,
începând cu data eliberării Autorizaţiei de construcţie, respectiv 08.06.2007, până la întocmirea
contractului de vânzare – cumpărare a terenului nr. 205 din 25.08.2009 şi deducerea din suma calculată
ca redevenţă pentru perioada menţionată a cheltuielilor suplimentare efectuate de firmă;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.

Dl. Consilier local Liviu Negelschi explică motivele care au stat la baza abţinerii în exercitarea
votului.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu 5 voturi Abţinere (d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Tănase
Neculai, dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Viorel Chirilă, dl.consilier local
Liviu Negelschi) şi 15 voturi Pentru.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
485 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind reformularea Art. 1 la HCL nr. 454 din 29.10.2009 privind majorarea capitalului
social al S.C. Locato S.A;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
486 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind modificarea Art. 3, Art. 4, Art. 5 şi Art. 6 din HCL nr. 633/ 16.10.2008 privind
modificarea HCL 599/2008, aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ situate în str. Hăţaşului f.n;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
487 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea înfiinţării a două staţii taxi în municipiul Piatra Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
488 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru rectificarea Art. 1 poziţia 1 din HCL nr. 466/29.10.2009 privind atribuirea a 4
autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
489 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru modificarea şi completarea Capitolului III, art. 23, lit. A din Regulamentul
privind transportul în regim de taxi şi de închiriere în municipiul Piatra Neamţ aprobat prin HCL nr.
58/2008;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
490 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Petrodava” în vederea dotării noului serviciu SMURD al judeţului Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
491 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 pentru încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul Tehnic de
Informatică Piatra Neamţ în vederea organizării „Festivalului internaţional de matematică şi
informatică pentru elevii claselor VII – XII”;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
492 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 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. Viorel Strungariu - 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.
493 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbarea destinaţiei din Centrală
termică dezafectată a porţiunii proprietatea S.C. CONPASTRU S.R.L. în Autobază cu garaje şi atelier
de întreţinere auto pentru autovehiculele proprii, sediu firmă - birouri, amenajarea unei parcări pe teren
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru închiriere, Strada Muzeelor f.n..;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
494 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent
aprobat prin H.C.L. nr. 175 din 31.05.2007 modificată de H.C.L. nr. 209 din 26.03.2008 – 5 Locuinţe
individuale D+P+M pe terenuri lotizate proprietăţi private şi Locuinţă individuală P+M pe teren
proprietatea Zăgărin Cristian - Ion şi Zăgărin Elena - Mihaela, cu acces din drumul existent în
continuarea Străzii Boboteni;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
495 a Consiliului.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind aprobarea P.U.D. – „Construcţie D+P+3E cu parcare la demisol, spaţiu
comercial – exclusă alimentaţia publică – la parter, locuinţe colective la cele 3 etaje, acces carosabil la
parcarea demisol, accese pietonale la spaţiul comercial şi la locuinţe, pe terenul proprietatea Murariu
Vasile şi Murariu Maria, Strada Progresului nr. 95B”;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
496 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Schimbarea destinaţiei din Centrală
termică dezafectată în Depozit, sediu firmă – birouri, spaţiu pentru prezentare tîmplărie - proprietatea
S.C. UNIPLAST S.R.L. şi extinderea acestuia pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren
propus pentru concesionare directă în continuarea proprietăţii, amenajarea unei parcări pe teren
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru vînzare, Strada Dărmăneşti f.n;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
497 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu pentru Alimentaţie publică, în str.
Ştefan cel Mare nr. 57 bis, proprietatea Dănilă Petru şi Dănilă Minodora, conform H.C.L. nr. 116 din
29.03.2007;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
498 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind menţinerea destinaţiei actuale spaţiu prestări servicii coafor, spaţiu alimentaţie
publică bar cu terasă şi birouri, în str. Mărăţei nr. 92, proprietatea Oică Constantin şi Oică Maria,
conform H.C.L. nr. 116 din 29.03.2007;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
499 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 25 privind acordarea de facilităţi comune pentru unele persoane fizice de la plata taxelor
şi impozitelor locale;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
500 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru:
„Realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie
regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ”;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
501 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 privind aprobarea Proiectului “Realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei
electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW,
în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ” şi a cheltuielilor pentru implementarea acestuia;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
502 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 29 privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a
administraţiilor publice locale prin dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane la
nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi al Consiliului Judeţean Neamţ” şi a cheltuielilor legate
de proiect;
Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - 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.
503 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind aprobarea încheierii parteneriatului cu Consiliul Judeţean Neamţ în proiectul
“Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiilor publice locale prin dezvoltarea practicilor
de management al resurselor umane la nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi al Consiliului
Judeţean Neamţ”;
Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
504 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.31 privind aprobarea Studiului de fezabilitate – “Locuinţe colective ANL în str. Pompiliu
Clement f.n. din municipiul Piatra Neamţ”;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
505 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.32 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune a
activităţii de depozitare a deşeurilor, parte componentă a Serviciului de Salubrizare;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
506 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.33 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Hotel D+P+2E+M şi Complex de cazare P
+3E+M cu restaurant şi parcare proprie – rezultate din schimbarea parţială a funcţiunii imobilelor
pentru alimentaţie publică existente, în Parcul Cozla cu acces din aleea parcului şi strada Ion Creangă,
pe teren proprietatea S.C. COZLA S.A;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul amendament:
“Modificarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU aferent astfel:
a)
Reamplasarea celor 10 locuri de parcare proiectate lângă complexul de cazare P+3E
+M cu restaurant, în aşa fel încât să aibă accesul unic de pe terenul proprietatea SC
Cozla SA;
b)
Corectarea formei proiectate a parcării publice existente, în aşa fel încât să fie
menţionate forma şi numărul de locuri din teren.”
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comnisiei de
specialitate nr.2, care a fost aprobat cu 4 voturi Abţinere (d-na consilier local Aurelia Simionică,
dl.consilier local Tănase Neculai, dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Viorel
Chirilă)
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul formulat şi adoptat, care a fost aprobat cu 2 voturi Abţinere (d-na consilier local
Aurelia Simionică, dl.consilier local Tănase Neculai) şi 19 voturi Pentru.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
507 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.34 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a Sălii de
Sport ce aparţine Colegiului Naţional de Informatică şi terenul aferent acesteia în vederea reabilitării
acestui obiectiv;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
508 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.35 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a Sălii de
Sport ce aparţine Şcolii cu clasele I – VIII Nr. 5 şi terenul aferent acesteia în vederea reabilitării
acestui obiectiv;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
509 a Consiliului.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.36 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii a Sălii de
Sport ce aparţine Colegiului Tehnic de Transporturi şi terenul aferent acesteia în vederea reabilitării
acestui obiectiv;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
510 a Consiliului.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.37 privind acordarea de tichete cadou cu ocazia Zilei Naţionale de 1 decembrie, conform
regulamentului aprobat;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-na consilier local Aurelia Simionică întreabă Consiliul Local dacă aceste tichete cadou se pot
acorda şi cadrelor didactice?
D-na Consilier local Cornelia Tudorancea răspunde că se vor face calcule şi dacă bugetul local
suportă aceste cheltuieli, se vor acorda tichete cadou şi cadrelor didactice.
Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
511 a Consiliului.

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Consilier local Popa Gheorghe Dan intervine spunând că unii colegi din Consiliul Local
apar în emisiuni TV şi spun anumite lucruri. Roagă consilierii locali să fie mai atenţi ce discută şi ce
aduc la cunoştinţa publicului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
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