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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.  32.569 din 13.08.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 11.08.2010 în şedinŃa ordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea 

AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr. 2949 din 05.08.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.2971 din 09.08.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar- Gheorghe ŞTEFAN, d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  21 consilieri, 
care au fost aleşi. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia 
Economică, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul 
Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, dl. Cătălin Curalariu – Şef Serviciu 
Gospodărie Comunală, d-na Cristina Movilă – Şef Serviciu Resurse Umane, d-ra Oana Catzaiti – Şef 
Serviciu AdministraŃie Publică Locală, d-na Claudia Jitianu – DirecŃia Taxe şi Impozite, directori ai 
societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi 
audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 23 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale a şedinŃei Consiliului 
Local din data de 23.07.2010,  care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 2949 din 05.08.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.18 la nr. 27 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2971 din 09.08.2010.  

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 
              1. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator –  Viceprimar Ana Monda 
              2. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 25259 din 1.05.2007 încheiat 
între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. COMPRESS S.R.L. Botoşani  sucursala Piatra NeamŃ în vederea 
schimbării locaŃiei unui amplasament existent; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
              3. HOTĂRÂRE privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra 
NeamŃ pentru care se solicită cumpărarea prin licitaŃie;                
 - iniŃiator –  Viceprimar Ana Monda 
             4. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ a suprafeŃei de 600 mp din Izlazul Comunal – teren situat în intravilanul anexei Văleni, 
str. Lunca BistriŃei; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             5. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de asociere nr. 46.519 din 10.09.2007 
încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. AFFICHAGE România S.R.L.; 
 - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda   
             6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29.929 din 23.07.2010 a unui 
bun imobil situat în str. G–ral Dăscălescu, bl. T1, sc. F, ap. 11 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
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             7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29931 din 23.07.2010 a unui 
bun imobil situat în str. G–ral Dăscălescu, bl. T1, sc. F, ap. 9 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda  
              8. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
Municipiului Piatra NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda        
              9. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 1 la Contractul  de delegare a gestiunii nr. 
15593 din 07.04.2009 privind unităŃile locative date în administrare, încheiat între municipiul Piatra 
NeamŃ şi S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
           10. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1, poziŃia 9 privind bunurile de retur din 
Contractul de concesiune nr. 18684 din 12.06.1999, actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. URBAN S.A., ce va face obiectul încheierii unui Act adiŃional; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda         
             11. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010; 
                - iniŃiator –Viceprimar Ana Monda 
             12. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local,  pentru anul 2010; 
                - iniŃiator –Viceprimar Ana Monda 
             13. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Taxe şi 
Impozite a Municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului în vederea aplicării dispoziŃiilor art. 100 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 la nivelul 
aparatului de specialitate al Primarului; 
        - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             15. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Centrului Social 
Pietricica, pentru anul 2010; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             16. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Creşei Piatra 
NeamŃ, pentru anul 2010; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             17. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2010; 
 - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
 
           Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 2971 din 09.08.2010: 
            18. HOTĂRÂRE pentru modficarea Anexei nr.2 la HCL nr.234 din 23.06.2010; 
                 - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
            19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr.31.704 din 06.08.2010 a unui 
bun imobil situate în str. G-ral Dăscălescu bl.T1, sc.F, ap.12 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
                 - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            20. HOTĂRÂRE privind obŃinerea unui credit garantat de Stat pentru asigurarea contribuŃiei 
proprii pentru susŃinerea proiectelor finanŃate din fonduri europene; 
                 - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             21. HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din HCL nr. 283 din 23.07.2010; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
             22. HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 40.000  lei în vederea achiziŃionării de ghiozdane 
tip rucsac pentru elevii clasei a –I-a, anul şcolar 2010 – 2011 din unităŃile şcolare ale municipiului 
Piatra NeamŃ;    
             - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 

  23. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.265 din 12.07.2010; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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            24. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut de până la 10.000.000 lei în 
condiŃiile OUG nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare; 
              - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
297 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind modificarea contractului de asociere nr. 25259 din 01.05.2007 încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi SC COMPRESS SRL Botoşani, sucursala Piatra NeamŃ în vederea 
schimbării locaŃiei unui amplasament existent; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
298 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ pentru care 
se solicită cumpărarea prin licitaŃie;  

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
299 a Consiliului. 

 
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind punerea la dispoziŃie a terenului în suprafaşă de 600 mp din Islazul Comunal – 
teren situat în intravilanul anexei Văleni, str. Lunca BistriŃei, în vederea aplicării prevederilor Legii 
nr.341/2004; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.      
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
300 a Consiliului. 
 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind modificarea contractului de asociere nr. 46.519 din 10.09.2007 încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi SC AFFICHAGE România SRL; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
301 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29.929 din 23.07.2010 a unui bun imobil 
situat în str. G-ral Dăscălescu, bl.T1, sc.F, ap.11 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
302 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea Raportului de evaluare nr.29.931 din 23.07.2010 a unui bun imobil 
situat în str. G-ral Dăscălescu, bl.T1, sc.F, ap.9 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
303 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul Municipiului 
Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
304 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind completarea Anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 15.593 din 
07.04.2009 privind unităŃile locative date în administrare, încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi SC 
LOCATIVSERV SRL; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
305 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind modificarea Anexei nr.1, poziŃia 9 privind bunurile de retur din contractul de 
concesiune nr. 18.684 din 12.06.1999, actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra 
NeamŃ şi SC URBAN SA, ce va face obiectul încheierii unui act adiŃional; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
306 a Consiliului. 
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Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Piatra NamŃ – anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Consilier local Liviu Negelschi intervine spunând că reducerea de personal trebuie să aibă 
un fundament pentru eventualele contestaŃii în instanŃă. DesfiinŃarea posturilor în instituŃiile bugetare a 
devenit o problemă naŃională şi este posibil Consiliul Local să aibă probleme. Dacă motivul acestor 
desfiinŃări este execuŃia bugetară, atunci se impune o rectificare de buget. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia 
Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 20 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
307 a Consiliului. 
    

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru aparatul permanent de 
lucru al Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ- anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 2 voturi AbŃinere (d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase) 
şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
308 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Taxe şi Impozite a 
municipiului Piatra NeamŃ pentru anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
309 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului în 
vederea aplicării dispoziŃiilor art.100 alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 
publici (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
310 a Consiliului 
 
    

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a statului de personal ale 
Centrului Social “Pietricica” Piatra NeamŃ- anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
311 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a statului de personal ale Creşei 
Piatra NeamŃ pentru anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
312 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu şi 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia 
Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 20 voturi PENTRU. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
313 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 234 din 23.06.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
314 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 31.704 din 06.08.2010 a unui bun imobil 
situat în str. G-ral Dăscălescu, bl.T1, sc.F, ap.12 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
315 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne în valoare de până la 
9.000.000 lei pentru o perioadă de până la 20 ani, perioadă de tragere şi graŃie de până la 3 ani în 
vederea asigurării cofinanŃării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice pe Masivul Cozla, 
Municipiul Piatra NeamŃ” finanŃat din fonduri nerambursabile europene nr. 548/2009; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 3 voturi Împotrivă (dl.consilier local Viorel Chirilă, dl.consilier local Gheorghe 
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Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică), 2 voturi AbŃinere (dl.consilier local Liviu 
Negelschi, dl.consilier local Neculai Tănase) şi 18 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
316 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind  modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 283 din 23.07.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
317 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local al municipiului Piatra NeamŃ în 
vederea achiziŃionării de ghiozdane tip rucsac pentru elevii clasei a I-a, din unităŃile şcolare ale 
municipiului Piatra NeamŃ, care provin din familii defavorizate socio – economic; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Consilier local Aurelia Simionică întreabă executivul care este numărul copiilor 
beneficiari. 
 Dl. Secretar al Municipiului Vasile Vişan răspunde că sunt 749 copii, prevăzuŃi în anexă la 
proiectul de hotărâre. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 2 voturi AbŃinere (d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl.consilier local Neculai 
Tănase) şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 318 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 pentru abrogarea HCL nr. 265 din 12.07.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 319 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea contractării unui împrumut de până la 10.000.000 lei în condiŃiile 
OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, 
precum şi alte măsuri financiare; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 3 voturi Împotrivă (dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia 
Simionică şi dl.consilier local Neculai Tănase) şi 20 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 320 a Consiliului 

 
 

 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind constituirea unei comisii pentru supravegherea finalizării lucrărilor de investiŃii 
la obiectivul “sala Polivalentă”; 
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 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Consilier local Liviu Negelschi intervine spunând că proiectele nr. 25, nr.26 şi nr.27 nu au 
fost la mapă şi consilierii nu au avut timp pentru a se documenta asupra lor. Intreabă executivul care 
este scopul iniŃierii lor. 
 Dl. Secretar al Municipiului Vasile Vişan prezintă şi expune Consiliului Local proiectele de 
hotărâre solicitate. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 321 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 pentru HCL nr.139 din 29.04.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 322 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 pentru HCL nr.110 din 26.03.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 323 a Consiliului 

 
  

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl.  Andrei BACIU – Preşedinte de şedinŃă – SS indescifrabil 

 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 


