CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 23.080 din 29.05.2009
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.05.2009 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.1.731 din 22.05.2009,
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 Valeriu Andriţa, dl. Consilier Local Liviu Negelschi, dl.
Consilier Local Ghiocel Tonco. 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 Căpitanu Carmen – Director
Direcţia Cadastru şi Registru Agricol, d-na Dana Mungiu – Şef Serviciu Transporturi, dl. Vespasian
Fecic – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Fecic Florin – Şef Cabinet Primar, 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, dna Ana Maria Siminiuc – Serviciu Comunicare, 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.1.731 din 22.05.2009, precizând că proiectele de hotărâre nr.12 şi nr.18 sunt retrase pe
ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre de la nr. 43 la nr. 47 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 privind rectificarea bugetului general pe anul 2009;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 304/30.08.2007 privind desemnarea unor
funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului în vederea completării, ţinerii la zi şi
centralizării datelor din registrul agricol pentru perioada 2007-2011;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi comune pentru unele persoane fizice şi
persoane juridice la plata impozitelor şi taxelor locale;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul
de stat pentru construirea de locuinţe;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Extinderea Parter a Biroului
Notarului public Samson Grigore existent la parterul Blocului C3, Sc. B, fost ap. 23, Bulevardul 9 Mai,
pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „ 1. Introducerea în intravilanul
Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 14734 mp din care 13524 mp categoria de
folosinţă fîneţe şi 1210 mp categoria de folosinţă drum privat, proprietatea soţilor Geană Gheorghe şi

Geană Silvia, situat în Punctul Poiana Ţintă, cu acces din Aleea Brazilor, 2. Hotel şi Centru SPA - D+P
+6E, Restaurant - P+1E şi Anexă - P, acces auto şi parcare în demisol, pe teren proprietatea soţilor
Geană Gheorghe şi Geană Silvia, situat în Punctul Poiana Ţintă, cu acces din Aleea Brazilor”;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „ Extinderea şi etajarea Bisericii
existente rezultînd 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
8. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu cu destinaţia Pensiune
turistică, destinaţie modificată cu mai mult de doi ani în urmă, Bd. Republicii nr. 40 (16), proprietar
S.C. ELEGANT STIL – Societate Cooperativă Meşteşugărească;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului
social „Împreună” şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului Operaţional
Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2 ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului
privat al municipiului Piatra Neamţ ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care sunt în proprietatea publică a municipiului
Piatra Neamţ, către Compania judeţeană Apa Serv SA Neamţ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie
publică a terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de 200 mp, situat în str. G-ral Dăscălescu
f.n., către Manole Doru, în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de spălătorie auto, birouri P
+1 ; RETRAS
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie
publică a terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de 21,07 mp, situat în str. Dr. Ghe. Iacomi,
nr. 12, bl. M4, sc. A, către Varvara Gabriel – Lucian, în vederea extinderii la parter a spaţiului
comercial;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea directă a
terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de 632 mp, situat în str. Castanilor, nr. 21A, în
vederea extinderii locuinţei în curs de execuţie;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie
publică a terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de aproximativ 29,84 mp, situat în str.
Cărturari, nr. 4, către Panaitescu George, în vederea extinderii pe terenul proprietate a municipalităţii a
construcţiei cu destinaţia de locuinţă proprietatea familiei Panaitescu;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50,58
mp, situat în str. Cuiejdi nr. 2, bl. D9, ap. 3, către S.C. General Contab S.R.L., în vederea intrării în
legalitate a acestei societăţi cu privire la realizarea extinderii construcţiei existente;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului proprietate publică a
municipalităţii, în suprafaţă de 205,35 mp, către Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, în vederea
extinderii clădirii existente;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 18684 din
10.12.1999, actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban S.A.; RETRAS
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără întocmirea studiului de oportunitate şi fără
licitaţie publică a 22 de suprafeţe de teren aferente construcţiilor provizorii destinate difuzării şi

comercializării presei şi cărţilor administrate de fost – SC Rodipet SA actual SC Network Press
Concept SA Bucureşti din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, prin U.M. 01407 Piatra Neamţ, în domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ şi
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ a imobilului cu destinaţie de pavilion
administrativ comandament, în suprafaţa la sol de 820 mp., amplasat în înteriorul unităţii, la intrarea
din str. Nordului, (intrarea nr.2), cu terenul aferent;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie
publică a terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de aproximativ 65 mp, situat în Aleea
Tineretului nr. 6, către Lozovanu Ion, în vederea extinderii pe terenul proprietate a municipalităţii a
construcţiei cu destinaţia de locuinţă proprietatea familiei Lozovanu;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea, corecţia şi completarea valorilor contabile a
mijloacelor fixe rezultate din “Programul pentru managementul deşeurilor solide” în Piatra Neamţ
înregistrate prin HCL 374/31.10.2007 şi HCL 276/31.08.2006;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
23. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea în patrimoniul municipiului
Piatra Neamţ ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului
Piatra Neamţ a terenurilor închiriate pentru care proprietarii solicită cumpărarea prin licitaţie publică;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 422/T/15.04.2009 şi
423/T/15.04.2009 pentru terenurile în suprafaţă de 430 mp şi 59 mp situate în municipiul Piatra Neamţ
şi vânzarea acestora prin licitaţie publică deschisă cu strigare;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării prin cesiune a părţilor sociale deţinute de S.C.
Urban S.A. şi S.C. Publiserv S.R.L. la S.C. Perla Invest S.R.L.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi
religie”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
28. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiului Piatra Neamţ şi
Grupul Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ în cadrul Simpozionului Judeţean
„ECOVIAŢA”;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local
al municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2009;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
30. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Agenţia
Internaţională Rainbow Music;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
31. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul
de Aikido Mizuno Piatra Neamţ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
32. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării părţii a doua a
proiectului „Obiectiv România 2009”;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat în scopul derulării „ Programului local de
prevenire şi combatere a criminalităţii în zonele turistice - Turism în siguranţă 2009”;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii privind selecţia unui furnizor privat de servicii
sociale;

- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE privind diminuarea izlazului municipal – din trupul Lunca Văleni în
suprafaţă de teren de 48,51 ha, cu suprafaţa de 5 ha şi punerea la dispoziţia Programului – pilot
„Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 41/13.02.2009 privind revenirea la traseul
principal nr. 8 Sarata 2 – Piaţa Centrală şi modificarea capătului de linie a aceluiaşi traseu de la Piaţa
Centrală la 1 Mai ;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
37. HOTĂRÂRE privind aprobarea Master planului judeţului Neamţ elaborat pentru apă şi
apă uzată;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
38. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu un bun imobil, în
vederea realizării unei asocieri;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de
fezabilitate „Reabilitarea termică şi mansardarea Blocului I1 din str. Mihai Viteazu nr. 8 din
municipiul Piatra Neamţ” cuprins în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de
locuit;
- iniţiator - Primar Gheorghe Ştefan
40. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de
fezabilitate „Reabilitarea termică şi mansardarea Blocului I2 din str. Mihai Viteazu nr. 6 din
municipiul Piatra Neamţ” cuprins în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de
locuit;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
41. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de
fezabilitate „Reabilitarea termică şi mansardarea Blocului I3 din str. Mihai Viteazu nr. 4 din
municipiul Piatra Neamţ” cuprins în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de
locuit;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
42. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de
fezabilitate „Reabilitarea termică şi mansardarea Blocului I4 din str. Mihai Viteazu nr. 2 din
municipiul Piatra Neamţ” cuprins în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de
locuit;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de
hotarâre de la nr.43 la nr.47, care au fost introduse pe ordinea de zi:
43. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare nr. 554/T/15.05.2009 privind
actualizarea valorilor juste ale terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
44. HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a municipiului Piatra
Neamţ în proprietatea publică a statului;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
45. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui acord de parteneriat 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
46. HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii de asistenţă juridică, prin procedura
prevăzută de reglementările în vigoare, în vederea recuperării debitelor neîncasate la bugetul local;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
47. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi
Federaţia Ecvestră Română în vederea desfăşurării unei Etape de Cupa Mondială de Călărie Obstacole;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Piatra Neamţ pe anul
2009;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă de ce s-au luat banii de la învăţământ.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan întreabă pe dl. consilier local de ce nu s-a informat la şedinţa
comisiilor de specialitate.
Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa răspunde că a fost singur la comisia de specialitate nr.
4.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan explică d-lui Consilier local Gheorghe Dumitreasa că este vorba de
o programare bugetară.
Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care
a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
220 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 pentru completarea HCL nr. 304/30.08.2007 privind desemnarea unor funcţionari din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului în vederea completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor
din registrul agricol pentru perioada 2007-2011;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
221 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind acordarea de facilităţi comune pentru unele persoane fizice şi persoane juridice
la plata impozitelor şi taxelor locale;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
222 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat
pentru construirea de locuinţe;
Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr.5 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.
223 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.5 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Extinderea Parter a Biroului Notarului
public Samson Grigore existent la parterul Blocului C3, Sc. B, fost ap. 23, Bulevardul 9 Mai, pe teren
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ;
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.
224 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „1. Introducerea în intravilanul
Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 14734 mp din care 13524 mp categoria de
folosinţă fîneţe şi 1210 mp categoria de folosinţă drum privat, proprietatea soţilor Geană Gheorghe şi
Geană Silvia, situat în Punctul Poiana Ţintă, cu acces din Aleea Brazilor, 2. Hotel şi Centru SPA - D+P
+6E, Restaurant - P+1E şi Anexă - P, acces auto şi parcare în demisol, pe teren proprietatea soţilor
Geană Gheorghe şi Geană Silvia, situat în Punctul Poiana Ţintă, cu acces din Aleea Brazilor”;
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.
225 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Extinderea şi etajarea Bisericii existente
rezultînd S+P+1E şi turlă P+3E, pe teren proprietatea PAROHIEI ROMANO - CATOLICE
„SFÎNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”, Strada Mihai Eminescu nr. 27;
Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
226 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu cu destinaţia Pensiune turistică,
destinaţie modificată cu mai mult de doi ani în urmă, Bd. Republicii nr. 40 (16), proprietar S.C.
ELEGANT STIL – Societate Cooperativă Meşteşugărească;
Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
227 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 privind aprobarea proiectului Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului social
„Împreună” şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa
prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 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.
228 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.10 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Piatra Neamţ

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
229 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.11 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care sunt în proprietatea publică a municipiului Piatra
Neamţ, către Compania Judeţeană Apa Serv SA Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 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.
230 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.13 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică a
terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de 21,07 mp, situat în str. Dr. Ghe. Iacomi, nr. 12,
bl. M4, sc. A, către Varvara Gabriel – Lucian, în vederea extinderii la parter a spaţiului comercial;
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.
231 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 directă a terenului
proprietate a municipalităţii în suprafaţă de 632 mp, situat în str. Castanilor, nr. 21A, către Asofronie
Vasile, în vederea extinderii locuinţei în curs de execuţie;
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.
232 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.15 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică a
terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de aproximativ 29,84 mp, situat în str. Cărturari, nr.
4, către Panaitescu George, în vederea extinderii pe terenul proprietate a municipalităţii a construcţiei
cu destinaţia de locuinţă proprietatea familiei Panaitescu;
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.
233 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.16 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50,58 mp,

situat în str. Cuiejdi nr. 2, bl. D9, ap. 3, către S.C. General Contab S.R.L., în vederea intrării în
legalitate a acestei societăţi cu privire la realizarea extinderii construcţiei existente;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 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.
234 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.17 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului proprietate publică a
municipalităţii, în suprafaţă de 205,35 mp, către Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, în vederea
extinderii clădirii existente, proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 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.
235 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.19 privind concesionarea fără întocmirea studiului de oportunitate şi fără licitaţie
publică a 22 de suprafeţe de teren aferente construcţiilor provizorii destinate difuzării şi comercializării
presei şi cărţilor administrate de fost – SC Rodipet SA actual SC Network Press Concept SA Bucureşti
din municipiul Piatra Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 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.
236 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 01407 Piatra Neamţ, în domeniul public al Municipiului
Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ a imobilului cu destinaţie
de pavilion administrativ comandament, în suprafaţa la sol de 820 mp., amplasat în înteriorul unităţii,
la intrarea din str. Nordului, (intrarea nr.2), cu terenul aferent;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
237 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie
publică a terenului proprietate a municipalităţii în suprafaţă de aproximativ 65 mp, situat în Aleea
Tineretului nr. 6, către Lozovanu Ion, în vederea extinderii pe terenul proprietate a municipalităţii a
construcţiei cu destinaţia de locuinţă proprietatea familiei Lozovanu;
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.
238 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.22 privind înregistrarea, corecţia şi completarea valorilor contabile a mijloacelor fixe
rezultate din “Programul pentru managementul deşeurilor solide” în Piatra Neamţ înregistrate prin
HCL 374/31.10.2007 şi HCL 276/31.08.2006;
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.
239 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.23 privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea în patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ ;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
240 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.24 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a
municipiului Piatra Neamţ.
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
241 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.25 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 522/T/15.04.2009 şi 523/T/15.04.2009
pentru terenurile în suprafaţă de 430 mp şi 59 mp situate în municipiul Piatra Neamţ şi vânzarea
acestora prin licitaţie publică deschisă cu strigare;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
242 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.26 privind aprobarea preluării prin cesiune a părţilor sociale deţinute de S.C. Urban S.A.
şi S.C. Publiserv S.R.L. la S.C. Perla Invest S.R.L.;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
243 a Consiliului.

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.27 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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 16 voturi PENTRU şi 4 voturi ABŢINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă,
dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local
Tănase Neculai).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
244 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.28 privind încheierea unui parteneriat între Municipiului Piatra Neamţ şi Grupul Şcolar
Economic Administrativ Piatra Neamţ în cadrul Simpozionului Judeţean „ECOVIAŢA”;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 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.
245 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.29 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2009;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.6 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 17 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa,
d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Tănase Neculai).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
246 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.30 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Agenţia
Internaţională Rainbow Music în vederea organizării Festivalului de muzică pop pentru copii Cerbul
Copiilor;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 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 17 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă,
dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local
Tănase Neculai).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
247 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.31 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul de Aikido
Mizuno Piatra Neamţ;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 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.
248 a Consiliului.

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.32 privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării părţii a doua a proiectului
„Obiectiv România 2009”;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 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.
249 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat în scopul derulării „Programului local de
prevenire şi combatere a criminalităţii în zonele turistice - Turism în siguranţă 2009”;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 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.
250 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.34 privind aprobarea procedurii privind selecţia unui furnizor privat de servicii sociale;
Comisiile de specialitate nr.4 şi nr.5 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.
251 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.35 privind diminuarea islazului municipal – din trupul Lunca Văleni în suprafaţă de
teren de 48,51 ha, cu suprafaţa de 5 ha şi punerea la dispoziţia Programului – pilot „Locuinţe sociale
pentru comunităţile de rromi”.
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de horărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă cine face locuinţele pentru rromi.
Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă răspunde d-lui consilier local Gheorghe
Dumitreasa că explicaţiile le va primi la sfârşitul şedinţei, la punctul II. Întrebări, interpelări adresate
executivului.
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.
252 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.36 pentru abrogarea HCL nr. 41/13.02.2009 privind revenirea la traseul principal nr. 8
Sarata 2 – Piaţa Centrală şi modificarea capătului de linie a aceluiaşi traseu de la Piaţa Centrală la 1
Mai;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 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.
253 a Consiliului.

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.37 pentru aprobarea Master planului judeţului Neamţ elaborat pentru apă şi apă uzată;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.6 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.
254 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.38 privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu un bun imobil, în vederea
realizării unei asocieri;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 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.
255 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.39 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de fezabilitate
„Reabilitarea termică a Blocului I1 din str. Mihai Viteazu nr. 8 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins
în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;
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.
256 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.40 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de fezabilitate
„Reabilitarea termică a Blocului I2 din str. Mihai Viteazu nr. 6 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins
în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;
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.
257 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.41 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de fezabilitate
„Reabilitarea termică a Blocului I3 din str. Mihai Viteazu nr. 4 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins
în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;
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.
258 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.42 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Studiul de fezabilitate

„Reabilitarea termică şi mansardarea Blocului I4 din str. Mihai Viteazu nr. 2 din municipiul Piatra
Neamţ” cuprins în programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;
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.
259 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.43 pentru aprobarea Raportului de evaluare nr. 554/T/15.05.2009 privind actualizarea
valorilor juste ale terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
260 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.44 privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a municipiului Piatra Neamţ în
proprietatea publică a statului;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 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.
261 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.45 privind aprobarea de principiu a unui acord de parteneriat 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.1, nr.4 şi nr.6 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.
262 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.46 privind contractarea de servicii de asistenţă juridică, prin procedura prevăzută de
reglementările în vigoare, în vederea recuperării debitelor neîncasate la bugetul local.
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 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.
263 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.47 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Federaţia
Ecvestră Română în vederea desfăşurării unei Etape de Cupa Mondială de Călărie - Obstacole;
Comisiile de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de horărâre 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.
264 a Consiliului.
Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă intervine spunând că vrea să răspundă la
întrebarea adresată de dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa. Locuinţele pentru rromi vor fi
construite din fonduri alocate de către Guvern, iar Primăria municipiului va asigura utilităţile.
Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă de ce nu încasează municipiul Piatra Neamţ
contravaloarea locuinţelor A.N.L., care fac obiectul proiectului de hotărâre nr.44?
Dl.Primar Gheorghe Ştefan răspunde că legislaţia în vigoare prevede că pentru locuinţele ANL
ce urmează a fi vândute, banii vor fi încasaţi de Guvern şi vor fi utilizaţi pentru finanţarea de noi
proiecte de locuinţe A.N.L.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
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