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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.17.150 din 30.04.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 29.04.2010 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.1843 din 22.04.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.1887 din 27.04.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar –Ana Monda, 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  19 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipseşte motivat: d-na Consilier local Maria Gagea, dl.consilier local Liviu 
Negelschi. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia 
Economică, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Traian Bonciu – DirecŃia 
Urbanism şi Administrarea Teritoriului, d-ra Oana Catzaiti – Şef AdministraŃie Publică Locală,  
directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanŃi ai mass-mediei 
scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 21 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Vasile Ouatu– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesul Verbal al şedinŃei de Consiliu 
Local din data de 01.04.2010, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 1843 din 22.04.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.36 la nr.40 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 1887 din 27.04.2010.  

Dl. Vasile Ouatu – 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 acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. Mega Travel SRL 
în str. Aurel Vlaicu nr. 34 din municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de transport public local de călători prin curse 
regulate pe raza municipiului Piatra NeamŃ, pentru perioada septembrie 2010 – septembrie 2016; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

3. HOTĂRÂRE privind contractarea unui împrumut de către Municipiul Piatra NeamŃ în 
valoare de până la 23.000.000 lei;          
  - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

4. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

5. HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice de la plata 
taxelor şi impozitelor locale; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

7. HOTĂRÂRE privind închirierea către Stoian Vasile şi Şuşman Nicolae a terenurilor de sub 
cele 2 garaje în suprafaŃă de 17 mp situate în Bdul Dacia; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 
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8. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaŃie publică a 1 mp de teren situat în str. 
Privighetorii în vederea amplasării unui panou publicitar; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 15948 din 22.04.2010 şi 
vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 17 mp situat în str. Florilor;  
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

10. HOTĂRÂRE privind inventarierea în domeniul public al cursului nepermanent de apă 
denumit pârâul Humăriei, în lungime de 1630,56 ml şi suprafaŃă de 0,57 ha; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

11. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei 
NaŃionale a Pădurilor în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Piatra NeamŃ a drumului forestier Ursoaia – Bîtca Doamnei în lungime de 1.8 
km; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

12. HOTĂRÂRE privind abrogarea Art. 3 din HCL nr. 73 din 25.02.2010; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

13. HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea  InstituŃiei Prefectului – judeŃul NeamŃ în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, a imobilului proprietate privată a 
municipalităŃii situat în Piatra NeamŃ, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, parter; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

14. HOTĂRÂRE privind preluarea în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, din domeniul privat al statului şi 
administrarea R.A.D.E.F. “România Film” a imobilului cu destinaŃia de Cinematograf Cozla, situat în 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 7; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

15. HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii concesionarului în contractul de concesiune 
nr. 18684 din 10.12.1999, din S.C. URBAN S.A. în S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban 
S.A. şi modificarea anexei nr. 1 la contract; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

16. HOTĂRÂRE privind transmiterea ca bunuri de retur din domeniul public al municipiului 
Piatra NeamŃ către Compania JudeŃeană Apa Serv S.A. , în calitate de operator al Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă şi Canalizare a Municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

17. HOTĂRÂRE privind aportul municipiului Piatra NeamŃ în cadrul contractului de societate 
civilă nr. 56927 din 8.12.2006 încheiat cu S.C. Perla Invest S.R.L.; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

18. HOTĂRÂRE privind încheierea unui  contract de asociere între municipiul Piatra NeamŃ 
şi S.C. Perla Invest SRL, în vederea asigurării serviciului public de administrare a zonelor de 
agrement, a Ştrandului Municipal şi a Parcului Zoologic; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

19. HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. Sport Gastain S.R.L. 
Piatra NeamŃ în vederea amplasării pe raza municipiului Piatra NeamŃ a unui număr de 18 automate 
pentru comercializarea de cartele telefonice; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

20. HOTĂRÂRE privind închirierea camerelor nr. 5 şi nr. 6 situate pe palierul nr. 5 al etajului 
2 din Blocul D1 situat în Aleea Viforului nr. 14 şi a preŃului de închiriere către Corpul ExperŃilor 
Tehnici din România – Filiala NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

21. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

22. HOTĂRÂRE privind modificarea Protocolului de predare – primire a contractului de 
delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a Băii Comunale; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 
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23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 13312/6.04.2010  pentru partea 
din construcŃia staŃie sosire Telegondolă (construcŃie nefinalizată) situată în Poiana Trei Coline , 
Muntele Cozla şi vânzarea prin licitaŃie publică a bunului imobil;  
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ 
în proprietatea publică a statului a unor construcŃii de locuinŃe pentru tineri realizate din fonduri ANL; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 13311 din 6.04.2010 pentru 
actualizarea valorilor de piaŃă a terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 15951 din 22.04.2010 şi 
vânzarea direct către constructorii de bună credinŃă a terenului în suprafaŃă de 278 mp situate în str. 
Ştefan cel Mare nr. 21; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

27. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri proprietatea municipiului Piatra NeamŃ din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanŃare nerambursabilă de la bugetul local 
al municipiului Piatra NeamŃ pentru activităŃi nonprofit de interes local, pentru anul 2010; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

29. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Creşei municipiului Piatra NeamŃ, a 
clădirii şi terenului aferent, din str. Mihai Eminescu nr. 6 şi predarea în administrarea Inspectoratului 
Şcolar a JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi la construcŃia existentă care va avea 
destinaŃia de GrădiniŃă cu program prelungit nr. 4; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

30. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 3 a 
GrădiniŃei cu program prelungit nr. 6, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea 
Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) şi 
reabilitării construcŃiei existentă; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

31. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 5 a 
GrădiniŃei cu program prelungit nr. 12, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea 
Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) şi 
reabilitării construcŃiei existentă; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

32. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Liceului Comercial “Spiru Haret” a 
GrădiniŃei cu program prelungit nr. 3, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea 
Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ în vederea reabilitării construcŃiei existentă; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

33. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clesele I – VIII nr. 8 a 
GrădiniŃei cu program prelungit a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea 
Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ în vederea reabilitării construcŃiei existentă; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

34. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clesele I – VIII “Daniela 
Cuciuc” a GrădiniŃei cu program prelungit “Floare de ColŃ”, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în 
administrarea Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ în vederea realizării unei extinderi (regim 
P+1E) şi reabilitării construcŃiei existentă; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

35. HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unor obligaŃii de plată faŃă de CEC BANK 
în facilitate de credit intern în valoare de 1.872.497,09 lei pentru o perioadă de până la 31 decembrie 
2011; 
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Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 1887 din 27.04.2010:  

36. HOTĂRÂRE privind acordarea de locuri de veci pentru unele persoane fizice care au fost 
decorate cu distincŃia “Meritul Cultural”; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

37. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clesele I – VIII nr. 2 a 
GrădiniŃei cu program normal nr. 11, a clădirii şi terenului aferent şi transmiterea acestui amplasament 
(clădire şi terenul aferent) în administrarea Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea 
realizării unei extinderi (regim P pentru grupul sanitar) la clădirea existentă precum şi reabilitarea 
clădirii existente (anvelopare faŃadă, înlocuire acoperiş, realizare instalaŃie termică); 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

38. HOTĂRÂRE privind retragerea din administrarea Şcolii cu clesele I – VIII nr. 1 a 
GrădiniŃei cu program normal, a clădirii şi terenului aferent şi transmiterea acestui amplasament 
(clădire şi terenul aferent) în administrarea Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea 
realizării unei extinderi (regim P pentru grupul sanitar) la clădirea existentă precum şi reabilitarea 
clădirii existente (anvelopare faŃadă şi înlocuire acoperiş); 
                 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 

39. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinŃe; 
                 - iniŃiator- Viceprimar Dragoş Chitic 

40. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul 
Sportiv Skywalker Sport Extrem în vederea organizării unui concurs de trialuri Urban Off-road 
Freetrack Piatra NeamŃ 
 - iniŃiator- Viceprimar Ana Monda 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. MEGA TRAVEL SRL în str. 
Aurel Vlaicu nr. 34 din municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
138 Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 aprobarea Programului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza 
municipiului Piatra NeamŃ, pentru perioada septembrie 2010 – septembrie 2016;       
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
139 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind contractarea unui împrumut de către Municipiul Piatra NeamŃ în valoare de până 
la 23.000.000 lei; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Viorel Chirilă), 3 voturi Împotrivă (dl.consilier local 
Gheorghe Dumitreasa, dl.consilier local Neculai Tănase şi d-na consilier local Aurelia Simionică) şi 
17  voturi Pentru. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
140 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4  privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2010; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul 
amendament : »se introduce în bugetul local suma de 1.372.000 lei pentru compensarea unitară la 
combustibil, aferentă trimestrului I anul 2010, sumă primit ă de la Ministerul Administra Ńiei şi 
Internelor, conform Ordinului nr. 91/15.04.2010 ». 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier 
local Dragoş Chitic, care a fost aprobat cu  voturi. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul formulat şi aprobat, care a fost adoptat cu 3 voturi ABłINERE (dl.consilier local 
Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl.consilier local Neculai Tănase) şi 
18 voturi PENTRU. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
141 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice şi juridice de la plata 
taxelor şi impozitelor locale; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
142 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 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. Vasile Ouatu - 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. 
143 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind închirierea unor suprafeŃe de teren de 17 mp fiecare, situate în Bd. Dacia către 
Stoian Vasile şi Şuşman Nicolae; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
144 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind închirierea prin licitaŃie publică a 1 mp de teren situat în str. Privighetorii în 
vederea amplasării unui panou publicitar; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
145 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 15948 din 22.04.2010 şi vânzarea prin 
licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 17,3 mp situat în str. Florilor; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
146 a Consiliului 

 
 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind inventarierea în domeniul public a cursului nepermanent de apă denumit pârâul 
Humăriei, în lungime de 1630,56 m.l. şi suprafaŃă de 0,57 ha; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 147 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Regiei NaŃionale a 
Pădurilor în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi administrarea Consiliului Local al 
municipiului Piatra NeamŃ a drumului forestier Ursoaia – Bîtca Doamnei în lungime de 1.8 km; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 148 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind abrogarea Art. 3 din HCL nr. 73 din 25.02.2010;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 149 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind preluarea din administrarea  InstituŃiei Prefectului – judeŃul NeamŃ în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, a imobilului proprietate privată a 
municipalităŃii situat în Piatra NeamŃ, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, parter;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 150 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind preluarea în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, din domeniul privat al statului şi administrarea 
R.A.D.E.F. “România Film” a imobilului cu destinaŃia de Cinematograf Cozla, situat în str. 1 
Decembrie 1918, nr. 7;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 151 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind modificarea denumirii concesionarului în contractul de concesiune nr. 18684 
din 10.12.1999, din S.C. URBAN S.A. în S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban S.A. şi 
modificarea anexei nr. 1 la contract;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 152 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind transmiterea unor bunuri de retur din domeniul public al municipiului Piatra 
NeamŃ către Compania JudeŃeană Apa Serv S.A., în calitate de operator al Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă şi Canalizare a Municipiului Piatra NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 153 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind aportul municipiului Piatra NeamŃ în cadrul contractului de societate civilă nr. 
56927 din 8.12.2006 încheiat cu S.C. Perla Invest S.R.L;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 154 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.18 privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. Perla Invest SRL, în vederea 
asigurării serviciului public de administrare a zonelor de agrement, a Ştrandului Municipal şi a 
Parcului Zoologic;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 155 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. Sport Gastain S.R.L. Piatra NeamŃ 
în vederea amplasării pe raza municipiului Piatra NeamŃ a unui număr de 18 automate pentru 
comercializarea de cartele telefonice;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 156 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 privind închirierea camerelor nr. 5 şi nr. 6 situate pe palierul nr. 5 al etajului 2 din 
Blocul D1 situat în Aleea Viforului nr. 14 şi a preŃului de închiriere către Corpul ExperŃilor Tehnici 
din România – Filiala NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 157 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea 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. Vasile Ouatu - 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. 158 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.22 privind modificarea Protocolului de predare – primire a contractului de delegare de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare a Băii Comunale;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 159 a Consiliului 

 
 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.23 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 13312/6.04.2010 pentru partea din 
construcŃia staŃie sosire Telegondolă (construcŃie nefinalizată) situată în Poiana Trei Coline, Muntele 
Cozla şi vânzarea prin licitaŃie publică a bunului imobil;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi ABłINERE (dl.consilier local Viorel Chirilă, dl.consilier local Gheorghe 
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Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică şi dl.consilier local Neculai Tănase) şi 17 voturi 
PENTRU. 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 160 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.24 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ în 
proprietatea publică a statului a unor construcŃii de locuinŃe pentru tineri realizate din fonduri ANL;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 161 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.25 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 13.311 din 6.04.2010 pentru actualizarea 
valorilor de piaŃă a terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 3 voturi ABłINERE (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia 
Simionică şi dl.consilier local Neculai Tănase) şi 18 voturi PENTRU. 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 162 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 15951 din 22.04.2010 şi vânzarea directă 
către constructorii de bună credinŃă a terenului în suprafaŃă de 278 mp, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 
21;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 163 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.27 privind trecerea unor bunuri proprietatea municipiului Piatra NeamŃ din domeniul privat 
în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 164 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.28 privind aprobarea proiectelor cu finanŃare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra NeamŃ pentru activităŃi nonprofit de interes local, pentru anul 2010;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia, iar comisia de specialitate  nr.5 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
adoptarea acestuia împreună cu următorul amendament: » se acordă suma de 20.000 lei pentru 
Centrul de Cultur ă şi Arte - Carmen Saeculare - pentru proiectul Festivalul Interna Ńional 
VacanŃe Muzicale la Piatra NeamŃ»  
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 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu1 vot AbŃinere (dl.consilier local Neculai Tănase), 2 voturi Împotrivă (dl.consilier local 
Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică) şi 18 voturi Pentru.  

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 165 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.29 privind retragerea din administrarea Creşei municipiului Piatra NeamŃ, a clădirii şi 
terenului aferent, din str. Mihai Eminescu nr. 6 şi predarea în administrarea Inspectoratului Şcolar a 
JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi la construcŃia existentă care va avea destinaŃia de 
GrădiniŃă cu program prelungit nr. 4;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 166 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.30 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 3 a GrădiniŃei cu 
program prelungit nr. 6, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea Inspectoratului 
Şcolar a JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) şi reabilitării construcŃiei 
existente;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 167 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.31 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 5 a GrădiniŃei cu 
program prelungit nr. 12, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea Inspectoratului 
Şcolar a JudeŃului NeamŃ, în vederea realizării unei extinderi (regim P+1E) şi reabilitării construcŃiei 
existente;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 168 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.32 privind retragerea din administrarea Liceului Comercial “Spiru Haret” a GrădiniŃei cu 
program prelungit nr. 3, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea Inspectoratului 
Şcolar a JudeŃului NeamŃ în vederea reabilitării construcŃiei existente;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 169 a Consiliului 
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Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 8 a GrădiniŃei cu 
program prelungit nr. 8 a clădirii şi terenului aferent şi predarea în administrarea Inspectoratului Şcolar 
a JudeŃului NeamŃ în vederea reabilitării construcŃiei existente;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 170 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.34 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII “Daniela Cuciuc” a 
GrădiniŃei cu program prelungit “Floare de ColŃ”, a clădirii şi terenului aferent şi predarea în 
administrarea Inspectoratului Şcolar a JudeŃului NeamŃ în vederea realizării unei extinderi (regim 
P+1E) şi reabilitării construcŃiei existente;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 171 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.35 privind aprobarea transformării unor obligaŃii de plată faŃă de CEC BANK în facilitate 
de credit intern în valoare de 1.872.497,09 lei pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2011;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 2 voturi AbŃinere (dl.consilier local  Neculai Tănase şi d-na consilier local Aurelia 
Simionică) şi 19 voturi Pentru. 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 172 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.36 privind acordarea de locuri de înhumare pentru unele persoane fizice care au fost 
decorate cu distincŃia “Meritul Cultural”;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 173 a Consiliului 

 
 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.37 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 2 a GrădiniŃei cu 
program normal nr. 11, Văleni a clădirii şi terenului aferent şi transmiterea acestui amplasament 
(clădire şi terenul aferent) în administrarea Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea 
realizării unei extinderi (regim P pentru grupul sanitar) la clădirea existentă precum şi reabilitarea 
clădirii existente (anvelopare faŃadă, înlocuire acoperiş, realizare instalaŃie termică); 

     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia. 
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 Dl. Vasile Ouatu - 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. 174 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.38 privind retragerea din administrarea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 1 a GrădiniŃei cu 
program normal, a clădirii şi terenului aferent şi transmiterea acestui amplasament (clădire şi terenul 
aferent) în administrarea Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea realizării unei extinderi 
(regim P pentru grupul sanitar) la clădirea existentă precum şi reabilitarea clădirii existente 
(anvelopare faŃadă şi înlocuire acoperiş);     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 175 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.39 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinŃe;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 176 a Consiliului 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.40 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul Sportiv 
Skywalker Sport Extrem în vederea organizării unui concurs de trialuri Urban Off-road Freetrack 
Piatra NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 177 a Consiliului 

 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Ouatu -  Preşedinte de ŞedinŃă – declară 

închise lucrările şedinŃei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
Dl. Vasile OUATU – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil 

 
            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 

Ds.I 


