
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 47644 din 28.12.2011
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.12.2011 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.2578 din 09.12.2011, 
completată prin Dispoziţia nr.2582 din 12.12.2011, modificată prin Dispoziţia nr.2609 din 19.12.2011, 
PRIMARUL a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind  invitaţi  la 
şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, d-na 
Viceprimar  -  Ana  Monda,  dl.  Vasile  Vişan  –  Secretarul  Municipiului,  dl.  Bogdan  Puşcaşu - 
Administrator Public  şi  19 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Vasile 
Ouatu şi d-na consilier local Georgeta Luminiţa Vârlan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 
D-na  Dorina  Staicu  –  Director  Direcţia  Economică,  dl.  Dan Florea  –  Arhitectul  Muncipiului,  dl. 
Gabriel  Muraru  –  Serviciu  Comunicare  şi  Management  Integrat,  d-na  Lucica  Popârda  –  Director 
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Programe, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, 
d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică,  dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent de 
Lucru  al  Consiliului  Local,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor 
Consiliului Local din data de 24.11.2011 şi 09.12.2011, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl.  Traian  Cociorbă–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2578 din 09.12.2011,  precizând că proiectele  de hotărâre de la  nr.13 la nr.27 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 2609 din 19.12.2011.

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  nivelului  chiriei  şi  al  redevenţei  pentru  imobilele 

aparţinând  Municipiului  Piatra  Neamţ,  precum  şi  contravaloarea  folosinţei  fără  forme  legale  a 
imobilelor aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 36/25.01.2008 privind modificarea hotărârilor 
Consiliului Local referitoare la vânzarea terenurilor  concesionate,  pe care s-au realizat  construcţii 
direct către proprietarii acestora care sunt constructori de bună credinţă;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de  asociere  încheiate  între 
Municipiul Piatra Neamţ şi companiile specializate în reclamă şi publicitate;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Paitra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.  HOTĂRÂRE privind  darea  în  folosinţă  gratuită,  a  unor  bunuri  imobile  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ, către Centrul Social Pietricica;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE privind constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  în  patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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7.  HOTĂRÂRE pentru modificarea  contractului  nr.  42.265/13.10.2005  de  delegare  de 
gestiune prin concesiune a serviciului  de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată (cu 
concesionarea infrastructurii aferente), precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare a autovehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE   privind completarea contractului de asociere nr. 7421/16.02.2006 încheiat 
între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Parking S.A.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

9. HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind aprobarea numarului de burse, tipul şi cuantumul acestora pentru 
elevii din învăţământul preuniversitar, intervalul septembrie – decembrie 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE privind încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  SC 
Filmlab SRL în vederea organizării evenimentului Filmul de Piatra - ediţia "3.0";
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi:

 13.  HOTĂRÂRE privind  prelungirea  contractului  de  închiriere  nr.  3065  din  12.01.2007 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi PF Vornicu Elena pentru o perioadă de un an;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE pentru  actualizarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente 
proprietatea  publică  a  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  care  funcţionează  unităţi  de  învăţământ 
preuniversitar;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea execu iei bugetare pe trimestrul IV 2011;ț
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

   16.HOTĂRÂRE   privind  modificarea  HCL  nr.76/23.02.2011,  modificată  prin  HCL 
nr.404/30.11.2011;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
17.  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei ”extindere reţea canalizare menajeră situată pe 

str. Pârâul Sarata” şi inventarea investiţiei în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE privind  stabilirea  criteriilor  de  acordare  a  gratuităţii  pe  mijloacele  de 

transport în comun;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  371  din  26.10.2006  şi  a  HCL  492  din 

12.12.2007;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
20.  HOTĂRÂRE pentru modificarea  contractului  de  asociere  nr.  26.628  din  01.05.2007 

încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L. aprobat prin HCL nr. 13 din 
25.01.2007;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
21.  HOTĂRÂRE privind  punerea  la  dispoziţia  proiectului  ”Extinderea  şi  reabilitarea 

infrastructurii  de apă uzată  în  judeţul  Neamţ”  a  terenului  în  suprafaţă  de 75.355 mp,  proprietatea 
publică a municipiului Piatra Neamţ;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
22.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 

fezabilitate Reparaţii finisaje interioare, instalaţii, dotări amenajări şi recompartimentări corp existent 
– Centrul ”Împreună” str. Gavril Galinescu nr. 46, din municipiul Piatra Neamţ;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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23.  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului  local al municipiului  Piatra Neamţ pe anul 
2011;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
24.  HOTĂRÂRE privind participarea  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  realizarea  proiectului 

”INFO – LIFE AFTER SCHOOL” în parteneriat cu Colegiul Naţional de Informatică, proiect finanţat 
din Fondul Social  European  în cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial  ”Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013”, axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 
domeniul major de intervenţie 2.2. ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi 

Colegiul  Naţional  de  Informatică  în  calitate  de  iniţiator  al  proiectului  ”  INFO-LIFE  AFTER 
SCHOOL”,  finanţat  din  Fondul  Social  European   în  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial 
”Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.2. ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 
şcolii”;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
            26. HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi 
Fundaţia  SOROS  în  calitate  de  Solicitant  în  cadrul  proiectului  ”Parteneriat  transnaţional  pentru 
sprijinirea românilor aflaţi în migraţie pe piaţa muncii”, proiect finaţat din fonduri structural în cadrul 
Programului  Operaţional  Sectorial  ”Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, axa prioritară  6 
”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.4. ”Iniţiative transnaţionale pentru 
o piaţă inclusă a muncii”;

                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia 

INFOMAT Piatra Neamţ în vederea organizării ”Galei învăţământului nemţean”, ediţia a II – a;
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.1  privind  aprobarea  nivelului  chiriei  şi  al  redevenţei  pentru  imobilele  aparţinând 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  precum  şi  contravaloarea  folosinţei  fără  forme  legale  a  imobilelor 
proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2012;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi.

Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă    HOTĂRÂREA   
NR.414   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2  pentru modificarea HCL nr. 36/25.01.2008 privind modificarea hotărârilor Consiliului 
Local referitoare la vânzarea terenurilor  concesionate,  pe care s-au realizat construcţii,  direct către 
proprietarii acestora, care sunt constructori de bună credinţă;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
415   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind  aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între Municipiul Piatra 
Neamţ şi companiile specializate în reclamă şi publicitate;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
416   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.4 privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
417   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ, pe o perioadă de 25 de ani, către Centrul Social Pietricica;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
418   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6  privind constituirea de mijloace fixe şi  înregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra 
Neamţ  pentru  invesţia  ”Modernizarea  străzilor  1  Decembrie  1918  continuată  cu  strada  Cetatea 
Neamţului, care va asigura legătura Municipiului Piatra Neamţ cu viitoarea autostradă Est – Vest”;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
419   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.7  pentru  modificarea  contractului  nr.  42.265/13.10.2005  de  delegare  de  gestiune  prin 
concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată (cu concesionarea 
infrastructurii  aferente),  precum şi  a  celui  de blocare,  ridicare,  transport,  depozitare  şi  eliberare  a 
autovehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
420   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  privind  completarea  contractului  de  asociere  nr.  7421/16.02.2006  încheiat  între 
Municipiul Piatra Neamţ şi SC Parking S.A;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
421   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
422   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10  privind  aprobarea numarului  de burse,  tipul şi cuantumul acestora pentru elevii  din 
învăţământul preuniversitar, intervalul septembrie – decembrie 2011; 

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
423   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Filmlab SRL în 
vederea organizării evenimentului Filmul de Piatra – ediţia ”3.0”; 

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
424   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

Dl.consilier  local  Dragoş  Chitic  propune  pentru  funcţia  de  preşedinte  de  şedinţă  pe  d-na 
Georgeta Luminiţa Vârlan.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea făcută de dl. Consilier 
local Dragoş Chitic, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
425   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind  prelungirea contractului de închiriere nr. 3065 din 12.01.2007 încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi PF Vornicu Elena pentru o perioadă de un an;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
426   a Consiliului  
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Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.14  privind  actualizarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente  proprietatea 
publică a Municipiului Piatra Neamţ, în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar; 

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
427   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2011;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
428   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 pentru modificarea HCL nr.76/23.02.2011 privind unele măsuri în vederea acordării de 
ajutoare  de  urgenţă  persoanelor  domiciliate  în  municipiul  Piatra  Neamţ,  modificată  prin  HCL 
nr.404/30.11.2011;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
429   a Consiliului  
    

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.17  privind  acceptarea  donaţiei  domnului  Popescu  Ioan,  reprezentând  ”extindere  reţea 
canalizare menajeră situată pe str.  Pârâul Sarata” şi inventarierea investiţiei  în domeniul  public al 
municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
 Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
430   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun 
şi a valorii unei legitimaţii de călătorie pentru toate categoriile sociale;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
431   a Consiliului  

  Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 pentru modificarea HCL nr. 371 din 26.10.2006 i a HCL 492 din 12.12.2007;ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
432   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20  pentru modificarea contractului de asociere nr. 26.628 din 01.05.2007 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L. aprobat prin HCL nr. 13 din 25.01.2007;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
433   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind punerea la dispoziţia proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
uzată în judeţul Neamţ” a terenului în suprafaţă de 75.355 mp, proprietatea publică a municipiului 
Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 20 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Liviu Negelschi).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
434   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate Reparaţii 
finisaje interioare, instalaţii, dotări amenajări şi recompartimentări corp existent – Centrul ”Împreună” 
str. Gavril Galinescu nr. 46, din municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 2 voturi Abţinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier 
local Liviu Negelschi).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
435   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23  privind  aprobarea rectificării  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  pe anul 
2011;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
436   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind participarea Municipiului Piatra Neamţ la realizarea proiectului ”INFO – LIFE 
AFTER SCHOOL”  în parteneriat cu Colegiul Naţional de Informatică, proiect finanţat din Fondul 
Social European  în cadrul POS –  DRU 2007 – 2013”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia
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Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
437   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul 
Naţional de Informatică în calitate  de iniţiator  al  proiectului  ” INFO – LIFE AFTER SCHOOL”, 
finanţat din Fondul Social European  în cadrul POS – DRU 2007 – 2013”

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
438   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia 
SOROS în  calitate  de  Solicitant  în  cadrul  proiectului  ”Parteneriat  transnaţional  pentru  sprijinirea 
românilor aflaţi în migraţie pe piaţa muncii”, proiect finaţat din fonduri structurale în cadrul POS – 
DRU 2007 – 2013”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
439   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.27  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Fundaţia 
INFOMAT Piatra Neamţ în vederea organizării ”Galei învăţământului nemţean”, ediţia a II – a.

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
440   a Consiliului  

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Traian Cociorbă-  Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – ___________________

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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