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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 47.522 din 29.11.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.11.2010 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.4246 din 19.11.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.4260 din 23.11.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Viceprimar - Dragoş Chitic, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  20 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipsesc motivat: d-na consilier local Georgeta LuminiŃa Vârlan. De asemenea, în 
calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. Marin Bordei – 
Şef Birou Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul Muncipiului, d-ra Oana Catzaiti – Şef 
Serviciu AdministraŃie Publică Locală, directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului 
local şi  reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

Dl. Dragoş Chitic– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale ale şedinŃelor 
Consiliului Local din data de 28.10.2010 şi 11.11.2010, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 4246 din 19.11.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.29 la nr. 40 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin DispoziŃia nr.4260 din 23.11.2010, iar proiectele de hotărâre nr.24 şi nr.27 sunt 
retrase de pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr.4261 din 23.11.2010. 

Dl. Dragoş Chitic – 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 P.U.Z. şi R.L.U. aferent –”Schimbarea destinaŃiilor şi 

supraetajările celor două locuinŃe individuale pentru funcŃiunea Pensiuni turistice – proprietatea 
RĂCEA IOAN şi RĂCEA ILEANA, situate pe terenurile proprietatea RĂCEA ANGELA – 
MARICICA, astfel : 1. LocuinŃa P+1E devine Pensiunea turistică P+1E+M, cu acees auto şi parcare în 
curte, Strada Fermelor nr. 54, 2. LocuinŃa P+1E devine Pensiunea turistică P+2E+M, cu accesul din 
drum privat – proprietate în cotă parte indiviză – din Strada Fermelor, parcare în curte, platformă 
pentru circulaŃia pe drumul privat, extinderea reŃelelor de utilităŃi, Strada Fermelor f. n. ”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              2.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent aprobat prin H.C.L. nr. 592 din 19.09.2008 –”1. Schimbarea destinaŃiei, supraetajarea şi 
extinderea părŃii proprietatea S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. din Centrala termică nr. 13 în Bloc cu 
locuinŃe colective D+P+2E+M –  P+2E+M, extinderea pe teren proprietatea Municipiului Piatra 
NeamŃ, Strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 35A, 2. ObŃinerea unui titlu care să confere S.C. BICO 
INDUSTRIES S.R.L. dreptul de a solicita autorizaŃia de construire pentru extinderea propusă”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              3.HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu AlimentaŃie publică – Bar, 
situat în strada Petru Rareş nr. 23, proprietatea HărŃan Mihaela; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              4.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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              5.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 53.919 din 
01.12.2008 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. UNITED MEDIA S.R.L.; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              6.HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil CT 50 
situat în str. Burebista f.n.; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil  situat 
în str. G – ral Dăscălescu Bl. T1, sc. F, ap. nr. 16; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              9.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil situat 
în str. Mihai Viteazu, Bl. C5, sc. A+B, ap. nr. 229; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil situat 
în str.Nufărului f.n., Bl. N1, ap. nr. 6; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil 
situat în str.Nufărului f.n., Bl. N2, ap. nr. 5; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil situat 
în str. Mihai Viteazu, Bl. C5, sc. A+B, ap. nr. 231; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             13.HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită Parohiei Sf. Ioan 
Botezătorul a suprafeŃei de 100 mp teren în vederea amplasării unei cruci metalice pe muntele 
Pietricica; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             14.HOTĂRÂRE privind stabilirea amenzii contravenŃionale în cuantum de 50 de lei pentru 
ocuparea ilegală a parcărilor de reşedinŃă; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             15.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare cu titlu gratuit a unor bunuri 
patrimoniale “Centrului de zi Crizantema”, pe o perioadă de 5 ani; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             16.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere şi concesiune pentru bunurile 
imobile aparŃinând municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2011, precum şi propunerea tarifelor pentru 
folosirea fără forme legale a acestora; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             17.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinŃe; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            18.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, 
pe anul 2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            19.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 375 din 23.09.2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            20.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 411 din 27.06.2008; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            21.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 412 din 27.06.2008; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            22.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 588 din 19.09.2008; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            23.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 309 din 11.08.2010; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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            24.HOTĂRÂRE privind acordarea de cadouri de crăciun familiilor defavorizate socio – 
economic din municipiul Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            25.HOTĂRÂRE pentru unele măsuri privind efectuarea de acŃiuni de interes local de către 
persoanele beneficiare de ajutor social; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            26.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului 
Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            27. HOTĂRÂRE privind numirea temporară în funcŃia de director executiv în cadrul DirecŃiei 
Taxe şi Impozite a municipiului Piatra NeamŃ a doamnei Bodnărescu Liliana; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
             28.HOTĂRÂRE pentru unele măsuri privind reglementarea comercializării plantelor, 
substanŃelor şi preparatelor stupefiante, halucilogene, euforice şi psihotrope pe raza municipiului 
Piatra NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 
 
           Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr.4261 din 23.11.2010: 

29.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ în vederea construirii, 
amenajării şi funcŃionării unei unităŃi de alimentaŃie publică pe terenul proprietatea privată a 
municipalităŃii;  
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          30.HOTĂRÂRE privind acordarea de locuri de înhumare în cimitirele de pe raza municipiului 
Piatra NeamŃ pentru beneficiarii cu domiciliul în Piatra NeamŃ ale drepturilor ce decurg din Decretul 
Lege nr. 118/1990; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           31.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL 109 din 29.03.2006; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           32.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi DirecŃia 
JudeŃeană pentru Sport şi Tineret NeamŃ în vederea organizării unei festivităŃi de premiere; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           33.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Casa de 
Cultură a Sindicatelor Piatra NeamŃ în vederea organizării unei festivităŃi de premiere în urma 
desfăşurării concursului “Stele fără Nume”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           34.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Colegiul 
NaŃional de Informatică Piatra NeamŃ în vederea organizării Festivalului InternaŃional de Matematică 
şi Informatică pentru elevii claselor VII – XII; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           35.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi AsociaŃia 
pedagogică “Educatoarea” judeŃul NeamŃ în vederea desfăşurării proiectului “Cântec de stea”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            36.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea organizării “Gala învăŃământului NemŃean 2010”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            37.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 73 din 14.02.2008 privind aprobarea asocierii 
municipiului Piatra Neamt cu Camera de ComerŃ şi Industrie NeamŃ in vederea derularii unui proiect 
de interes comun; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan       
           38.HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 456 din 25.07.2008 pentru aprobarea 
strategiei privind alimentarea cu energie termică a municipiului Piatra NeamŃ, în cadrul programului 
“Termoficare 2006 – 2015 – căldură şi confort”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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           39.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Piatra NeamŃ în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea Întreprinderilor Sociale în Regiunea Nord – Est”; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
            40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010 ; 
             - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –”Schimbarea destinaŃiilor şi supraetajările 
celor două locuinŃe individuale pentru funcŃiunea Pensiuni turistice – proprietatea RĂCEA IOAN şi 
RĂCEA ILEANA, situate pe terenurile proprietatea RĂCEA ANGELA – MARICICA, astfel: 1. 
LocuinŃa P+1E devine Pensiunea turistică P+1E+M, cu acces auto şi parcare în curte, Strada Fermelor 
nr. 54, 2. LocuinŃa P+1E devine Pensiunea turistică P+2E+M, cu accesul din drum privat – proprietate 
în cotă parte indiviză – din Strada Fermelor, parcare în curte, platformă pentru circulaŃia pe drumul 
privat, extinderea reŃelelor de utilităŃi, Strada Fermelor f. n. ”; 
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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.437 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent 
aprobat prin H.C.L. nr. 592 din 19.09.2008 –”1. Schimbarea destinaŃiei, supraetajarea şi extinderea 
părŃii proprietatea S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. din Centrala termică nr. 13 în Bloc cu locuinŃe 
colective D+P+2E+M –  P+2E+M, extinderea pe teren proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, Strada 
Alexandru Lăpuşneanu nr. 35A, 2. ObŃinerea unui titlu care să confere S.C. BICO INDUSTRIES 
S.R.L. dreptul de a solicita autorizaŃia de construire pentru extinderea propusă”; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
438 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu AlimentaŃie publică – Bar, situat în 
strada Petru Rareş nr. 23, proprietatea HărŃan Mihaela; 
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 

 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
439 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
440 a Consiliului. 
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Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 53.919 din 01.12.2008 încheiat 
între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. UNITED MEDIA S.R.L; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
441 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
442 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 45.850 din 16.11.2010 a unui bun imobil 
proprietate privată a municipiului Piatra NeamŃ, Centrala Termică dezafectată nr. 50, situată în str. 
Burebista f.n. şi teren aferent şi vânzarea acesteia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia 
Simionică, dl. consilier local Neculai Tănase, dl. consilier local Neculai Timaru) şi 18 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
443 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 45.850 din 16.11.2010 a unui bun imobil 
situat în str. G-ral Dăscălescu, nr. 15 bl. T1, ap. 16 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. Dragoş Chitic - 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. 
444 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 45.850 din 16.11.2010 a unui bun imobil 
situat în str. Mihai Viteazu, nr. 27 bl. C5, ap. 229 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. Dragoş Chitic - 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. 
445 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 46.767 din 23.11.2010 a unui bun imobil 
situat în str. Nufărului, nr. 30 bl. N1, ap. 6 şi vânzarea terenului cotă parte indiviză; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
446 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 46.767 din 23.11.2010 a unui bun imobil 
situat în str. Nufărului, nr. 30 bl. N2, ap. 5 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. Dragoş Chitic - 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. 
447 a Consiliului. 
    

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 46.874 din 23.11.2010 a unui bun imobil 
situat în str. Mihai Viteazu, nr. 27 bl. C5, ap. 231 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. Dragoş Chitic - 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. 
448 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 pentru aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită Parohiei Sf. Ioan Botezătorul a 
suprafeŃei de 100 mp teren în vederea amplasării unei cruci metalice pe muntele Pietricica; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
449 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind stabilirea amenzii contravenŃionale în cuantum de 50 de lei pentru ocuparea 
ilegală a parcărilor de reşedinŃă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul 
amendament : » cu excepŃia intervalului orar 10-16, de luni până sâmbătă». 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul comisiei de specialitate 
nr.3, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul formular şi adoptat, care a fost aprobat cu 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Gheorghe 
Dumitreasa) şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
450 a Consiliului 
 
   Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, a unor bunuri patrimoniale către 
“Centrul de zi Crizantema”, pe o perioadă de 5 ani; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
451 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea tarifelor de închiriere şi concesiune pentru bunurile imobile 
aparŃinând municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
452 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinŃe; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
453 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 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. Dragoş Chitic - 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. 
454 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind abrogarea HCL nr. 375 din 23.09.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
455 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind modificarea HCL nr. 411 din 27.06.2008; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Neculai Timaru) şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
456 a Consiliului 
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 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind modificarea HCL nr. 412 din 27.06.2008; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Neculai Timaru) şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
457 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind modificarea HCL nr. 588 din 19.09.2008; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Neculai Timaru) şi 21 voturi Pentru. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 458 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind modificarea HCL nr. 309 din 11.08.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 459 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 pentru unele măsuri privind efectuarea de acŃiuni de interes local de către persoanele 
beneficiare de ajutor social; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 460 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Piatra NeamŃ; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 461 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind unele măsuri privind reglementarea comercializării plantelor, substanŃelor şi 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope pe raza municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
462 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ în vederea construirii, amenajării şi 
funcŃionării unei unităŃi de alimentaŃie publică pe terenul proprietatea privată a municipalităŃii; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 6 voturi Împotrivă  (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local Liviu Negelschi, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
local Neculai Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 16 voturi Pentru. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
463 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind acordarea de locuri de înhumare în cimitirele publice de pe raza municipiului 
Piatra NeamŃ pentru beneficiarii cu domiciliul în Piatra NeamŃ, ale drepturilor ce decurg din Decretul 
Lege nr. 118/1990; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
464 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind abrogarea HCL 109 din 29.03.2006;  
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
465 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi DirecŃia JudeŃeană 
pentru Sport şi Tineret NeamŃ în vederea organizării unei festivităŃi de premiere;         
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia 
Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 18 voturi 
Împotrivă. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
466 a Consiliului 
  
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Casa de Cultură a 
Sindicatelor Piatra NeamŃ în vederea organizării unei festivităŃi de premiere în urma desfăşurării 
concursului “Stele fără Nume”;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia 
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Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 18 voturi 
Împotrivă. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
467 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Colegiul NaŃional 
de Informatică Piatra NeamŃ în vederea organizării Festivalului InternaŃional de Matematică şi 
Informatică pentru elevii claselor VII – XII;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu (dl.Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. 
Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi Împotrivă. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
468 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi AsociaŃia 
Pedagogică “Educatoarea” judeŃul NeamŃ în vederea desfăşurării proiectului “Cântec de stea”;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia 
Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 18 voturi 
Împotrivă. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
469 a Consiliului 
  
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Inspectoratul Şcolar 
al JudeŃului NeamŃ în vederea organizării “Gala învăŃământului NemŃean 2010”;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 3 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na Consilier local Aurelia 
Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi Împotrivă. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
470 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 pentru modificarea HCL nr.73 din 14.02.2008 privind aprobarea asocierii municipiului 
Piatra Neamt cu Camera de ComerŃ şi Industrie NeamŃ in vederea derulării unui proiect de interes 
comun;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
471 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 pentru completarea anexei la HCL nr. 456 din 25.07.2008; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
472 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 pentru aprobarea participării Municipiului Piatra NeamŃ în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea Întreprinderilor Sociale în Regiunea Nord – Est”; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
473 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.40 privind modificarea 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. Dragoş Chitic - 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. 
474 a Consiliului 
 

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

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl.  Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – ___________________ 

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

 
 
 


