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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 8031 din 25.02.2011  
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 23.02.2011 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.548 din 17.02.2011, 
completată prin DispoziŃia nr.568 din 21.02.2011, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  19 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Theodor Cristian Cobzaru şi d-na consilier local 
LuminiŃa Georgeta 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, dl. Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Cătălin 
Curalariu – Şef Birou Gospodărire Comunală, 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. Stejărel Nistor– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbal ale şedinŃelor 
Consiliului Local din data de 26.01.2011, 02.02.2011 şi 08.02.2011, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr.548 din 17.02.2011, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.40 la nr. 48 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 568 din 21.02.2011, iar proiectele de hotărâre nr.20, nr.27 şi nr.39 
sunt retrase de pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr.575/23.02.2011. 

Dl. Stejărel Nistor – 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 pentru completarea HCL nr. 39 din 02.02.2011 privind adoptarea bugetului 
general al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2011; 
                 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea raportului de evaluare a capacităŃii de apărare împotriva 
incendiilor şi protecŃie civilă pe anul 2010; 
                - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
            3.HOTĂRÂRE privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale a municipiului Piatra NeamŃ;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
              4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale PoliŃiei Locale a 
municipiului Piatra NeamŃ;                
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   5.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   6.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ a unor suprafeŃe de teren; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   7.HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaŃă de 102 mp 
situat în Piatra NeamŃ, str. Primăverii nr.2, în vederea extinderii; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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   8.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
public al municipiului Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   9.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
terenului în suprafaŃă de 57 mp situat în Piatra NeamŃ, str. Petru Movilă nr. 18; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
terenului în suprafaŃă de 49 mp situat în Piatra NeamŃ, str. Colinei nr. 1; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
terenului în suprafaŃă de 42 mp situat în Piatra NeamŃ, str. Poiana Teiului nr. 15; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică 
a terenului în suprafaŃă de 372 mp situat în Piatra NeamŃ, str. Nicu Albu nr. 2; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
terenului în suprafaŃă de 144 mp situat în Piatra NeamŃ, intersecŃia str. Ecoului cu str. Plutaşului; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   14.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
spaŃiului în suprafaŃă de 376,88 mp şi a terenului aferent situat în Piatra NeamŃ, b-dul Republicii nr. 
27, bl. A2; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   15.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică a 
spaŃiului în suprafaŃă de 680,66 mp şi a terenului aferent situat în Piatra NeamŃ, b-dul Republicii nr. 
17; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   16.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului 
Public de organizare, funcŃionare şi administrare a cimitirelor umane; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   17.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   18.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   19.HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea municipiului Piatra NeamŃ a sectorului 
de drum naŃional – centura Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

   20.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinŃă gratuită a imobilului situat în Piatra 
NeamŃ, str. Cetatea NeamŃului nr. 34, pe o perioadă de 25 de ani Centrului Social ”Pietricica”; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

  21.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de societate civilă nr. 13104/2010 încheiat 
între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de InvestiŃii ”Urban” S.A.; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

  22.HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, în domeniul public a judeŃului NeamŃ şi 
administrarea Consiliului JudeŃean NeamŃ, a bunului imobil – spaŃiu situat în Aleea Ulmilor, bl. A2, 
sc. C, ap. 73 în vederea extinderii Bibliotecii G.T. Kirileanu; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

  23.HOTĂRÂRE privind darea în folosinŃă gratuită  către Centrul de Cultură şi Arte ”Carmen 
Saeculare” a terenului în suprafaŃă de 406,8 mp situat în Ştrandul municipal, pe perioada de existenŃă a 
clădirii; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 

  24.HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice şi 
persoane juridice de la plata taxelor şi impozitelor locale; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
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            25.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Camera 
de ComerŃ şi Industrie NeamŃ în vederea organizării “Târgului de nunŃi” în municipiul Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           26.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale aparatului de 
specialitate al primarului pe anul 2011; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2011; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
           28.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenŃei comisiei locale de ordine publică, 
constituită prin HCL nr. 53/24.02.2005; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          29.HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuităŃi pe mijloacele de transport urban de călători 
unor categorii sociale; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          30.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acŃiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011 
şi a InstrucŃiunilor de implementare a acestuia; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          31.HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea acordării de ajutoare de urgenŃă persoanelor 
domiciliate în municipiul Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          32.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          33.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – stabilirea funcŃiunii urbanistice de 
locuire cu locuinŃe individuale pentru terenul cu suprafaŃa de 9400 mp – din care 7655 mp teren lotizat 
în 13 loturi proprietăŃi private construibile cu locuinŃe individuale cu regim de înălŃime P – P+2 plus 2 
loturi cu aceeaşi funcŃine posibilă şi 1745 mp teren drum privat de acces din drumul proprietatea S.C. 
Hidroelectrica S.A.;  
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          34.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – pentru: 1. Schimbarea destinaŃiei 
din alimentaŃie publică în spaŃiu comercial şi extinderea construcŃiei proprietatea S.C. UNION S.R.L. 
pe teren proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, modernizarea faŃadei, 2. Extinderea construcŃiei 
spaŃiu comercial proprietatea S.C. NEPTUN DOI COM S.R.L. pe teren proprietatea Municipiului 
Piatra NeamŃ, 3. Modernizarea faŃadei construcŃiei spaŃiu comercial proprietatea S.C. BISTRIłA S.A., 
4. Clădire P+1 - SpaŃiu comercial şi Sediu firmă - birouri, acces pietonal, racorduri la utilităŃi, pe teren 
proprietatea S.C. UNION S.R.L. şi pe teren proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, 5. Solicitarea 
titlurilor pentru terenurile necesare extinderilor propuse, care să confere S.C. UNION S.R.L. şi S.C. 
NEPTUN DOI COM S.R.L. dreptul de a solicita autorizaŃiile de construire, 6. Intrarea în legalitate a 2 
extinderi ale SpaŃiului comercial proprietatea S.C. BISTRIłA S.A. şi solicitarea titlurilor pentru 
terenurile extinderilor respective, Bd. Traian; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
          35.HOTĂRÂRE privind P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent 
aprobat prin H.C.L. nr. 23 din 25.01.2008, pentru 1. Extinderile parter - ale spaŃiilor cu destinaŃii 
schimbate din apartamente  pe terenul proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, aferente faŃadelor 
nordice ale Blocurile H1, H2 şi H3, Bulevardul Decebal, accese pietonale, 2. Solicitarea titlurilor 
pentru terenurile necesare extinderilor propuse şi pentru terenurile în cotă parte indiviză aferente 
construcŃiilor, care să confere  lui NEGELSCHI  LIVIU şi NEGELSCHI CAMELIA pentru Cabinetul 
medical individual, S.C. INTELPROIECT S.R.L. pentru Sediul societate – birouri – atelier proiectare, 
SOLOMON VICOL OANA pentru Salonul de coafură şi cosmetică dreptul de a solicita autorizaŃiile 
de construire; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
         36.HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităŃii cu 3 ani de la data aprobării Hotărării 
Consiliului Local  a următoarelor  P.U.Z. – uri şi R.L.U. – uri aferente: 

  1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 19 din 25.01.2008, 
   2. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 25.01.2008, 
   3. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 24 din 25.01.2008, 
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              4. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 205 din 26.03.2008, 
  5. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 206 din 26.03.2008, 
  6. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 313 din 24.04.2008, 
  7. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 400 din 17.06.2008, 

              8. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 401 din 17.06.2008, 
  9. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 402 din 17.06.2008; 

 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
        37.HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu pentru alimentaŃie publică plus 
terasă acoperită, proprietar Butnaru Sergiu pentru S.C. ROTRONIC S.R.L., Str. Petru Rareş nr. 28; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       38.HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 409 din 28.10.2010; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       39.HOTĂRÂRE privind distribuŃia pe orizontală a energiei termice pentru imobilele branşate la 
SACET din municipiul Piatra NeamŃ. 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 
           Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 568 din 21.02.2011: 

40.HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcŃiune a Centralei Termice 27 din municipiul Piatra 
NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
         41.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 445 din 25.11.2010; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
         42.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Casa de 
Cultură a Sindicatelor Piatra NeamŃ în vederea organizării Concursului NaŃional de BEATBOX; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
        43.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 – ”Cultură, recreere şi 
religie”; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
        44.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Liceul de 
artă ”Victor Brauner” Piatra NeamŃ în vederea organizării concursului NaŃional de Pian ”Carl Czerny”; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       45.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       46. HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecŃionare a proiectelor cu 
finanŃare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2011 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       47. HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegaŃii din partea Consiliului Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, în oraşul Verbania – Italia; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
       48. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra 
NeamŃ; 
 - iniŃiator –  Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind completarea HCL nr.39 din 02.02.2011 privind adoptarea bugetului general al 
municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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.49 a Consiliului. 
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 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea raportului de evaluare a capacităŃii de apărare împotriva incendiilor şi 
protecŃie civilă pe anul 2010; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.  
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
50 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind   înfiinŃarea PoliŃiei Locale, ca instituŃie publică de interes local cu personalitate 
juridică; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
51 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale PoliŃiei Locale pe anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
52 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 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. Stejărel Nistor - 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. 
53 a Consiliului. 
 

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

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind concesionarea fără licitaŃie publică a terenului, proprietate a municipiului Piatra 
NeamŃ, în suprafaŃă de 102 mp, situat în str. Primăverii nr.2; 
 Comisiile de specialitate nr.1şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.  
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 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
55 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea inventarului parŃial al bunurilor aparŃinând domeniului public al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
56 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 6808 din 21.02.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, teren în suprafaŃă de 57 mp, situat în str. Petru 
Movilă nr. 18 şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
57 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 3169 din 26.01.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, teren în suprafaŃă de 49 mp, situat în str. Colinei nr. 
1şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă;  
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
58 a Consiliului. 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 3170 din 26.01.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, teren în suprafaŃă de 42 mp, situat în str. Poiana 
Teiului nr. 15 şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
59 a Consiliului. 
    

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 7192 din 22.02.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, teren în suprafaŃă de 372 mp, situat în str. Nicu Albu 
nr. 2 şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 



 7 

 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
60 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 6809 din 21.02.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, teren în suprafaŃă de 144 mp, situat în str. Ecoului 
intersecŃie cu Plutaşului şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
61 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 4723 din 4.02.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, spaŃiu în suprafaŃă de 376,88 mp şi terenul aferent, 
situat în B-dul Republicii nr. 27 şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică deschisă; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune următorul 
amendament « preŃul de pornire la licitaŃie este de 1.100 euro/mp «, iar comisia de specialitate nr.1 
a avizat favorabil şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul comisiei de specialitate 
nr.5, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
62 a Consiliului 
 
   Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 6807 din 21.02.2011 pentru bunul imobil, 
proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ, spaŃiu în suprafaŃă de 680,66 mp şi terenul aferent în 
suprafaŃă de 134,11 mp, situat în b – dul Republicii nr. 17 şi vânzarea acestuia prin licitaŃie publică 
deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na consilier local Aurelia Simionică intervine spunând că ar trebui să păstrăm spaŃiul în 
proprietatea primăriei şi să-l închiriem, nu să-l vindem. 
 Dl. Primar Gheorghe Ştefan este de acord cu d-na consilier local Aurelia Simionică şi propune 
doar aprobarea raportului de evaluare sau respingerea proiectului de hotărâre, urmând a se introduce 
pe ordinea de zi la următoare şedinŃă aprobarea raportului de evaluare. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
RESPINS cu unanimitate de voturi. 
    

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului Public de organizare, 
funcŃionare şi administrare a cimitirelor umane; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Consilier local Viorel Chirilă aduce la cunoştinŃa executivului că sunt probleme în cimitire, 
cum ar fi actele de profanare de morminte şi ar trebui luate măsuri. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 15 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier 
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local Neculai Tănase) şi 4 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Liviu 
Negelschi, d-na Consilier local Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Timaru). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
63 a Consiliului 
 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 pentru constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în contabilitatea 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
64 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18  privind majorarea capitalului social al 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. Stejărel Nistor - 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. 
65 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind preluarea în administrarea municipiului Piatra NeamŃ a sectorului de drum 
naŃional – centura Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
66 a Consiliului 
 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind  modificarea contractului de societate civilă nr. 13104 din 01.04.2010, încheiat 
între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Compania Municipală de InvestiŃii Urban S.A; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă informează consilierii locali că prin cererea nr. 2641 
din 24.01.2011, dl. Pricope Vasile a solicitat o interpelare în cadrul şedinŃei de astăzi, la acest proiect 
de hotărâre. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
67 a Consiliului 
 
  
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind transmiterea din domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi administrarea 
Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, în domeniul public a judeŃului NeamŃ şi administrarea 
Consiliului JudeŃean NeamŃ, a bunului imobil – spaŃiu situat în Aleea Ulmilor, bl. A2, sc. C, ap. 73 în 
vederea extinderii Bibliotecii G.T. Kirileanu 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Stejărel Nistor - 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. 68 a Consiliului 
 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind transmiterea în folosinŃă gratuită pe perioada existenŃei construcŃiei a terenului 
în suprafaŃă de 406,8 mp, situat în incinta Ştrandului Municipal, către “Centrul pentru Cultură şi Arte 
Carmen Saeculare”; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 69 a Consiliului 

 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind acordarea de facilităŃi pentru unele persoane fizice şi persoane juridice; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
70 a Consiliului 

 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Camera de ComerŃ 
şi Industrie NeamŃ în vederea organizării “Târgului de nunŃi” în municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 71 a Consiliului 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale aparatului de specialitate al 
primarului pe anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 72 a Consiliului 
 

 
 Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind stabilirea componenŃei comisiei locale de ordine publică a Municipiului Piatra 
NeamŃ; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 73 a Consiliului 
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind acordarea de gratuităŃi pe mijloacele de transport urban de călători; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 74 a Consiliului 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului de acŃiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011 şi a 
InstrucŃiunilor de implementare a acestuia; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 75 a Consiliului 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.31 privind unele măsuri în vederea acordării de ajutoare de urgenŃă persoanelor domiciliate 
în municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 76 a Consiliului 
  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind încheierea unor parteneriate; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 14 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier 
local Liviu Negelschi, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Timaru,dl. 
Consilier local Neculai Tănase) şi 2 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier 
local Gheorghe Dan Popa). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 77 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Stabilirea funcŃiunii urbanistice de locuire cu 
locuinŃe individuale pentru terenul cu suprafaŃa de 10600 mp, în continuarea străzii Dumbravei; 
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
78 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent pe terenul proprietatea S.C. UNION S.R.L. şi 
pe terenul proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, situate în Bd.Traian; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
79 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Blocurilor H1, H2 şi H3, Bulevardul 
Decebal  din municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot AbŃinere (dl. Consilier local Liviu Negelschi) 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
80 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind prelungirea valabilităŃii cu 3 ani de la data aprobării, a unor P.U.Z. – uri şi 
R.L.U. – uri aferente; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
81 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 privind  menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu pentru alimentaŃie publică plus terasă 
acoperită, proprietar Butnaru Sergiu pentru S.C. ROTRONIC S.R.L., Str. Petru Rareş nr. 28 
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
82 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 409/28.10.2010 privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
83 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.40 privind scoaterea din funcŃiune a Centralei Termice 27 din municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
84 a Consiliului 
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.41 privind modificarea HCL nr. 445 din 25.11.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
85 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.42 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Casa de Cultură a 
Sindicatelor Piatra NeamŃ în vederea organizării Concursului NaŃional de BEATBOX; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
86 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.43 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02”Cultură, recreere şi religie” 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
87 a Consiliului 

 
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.44 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Liceul de artă 
”Victor Brauner” Piatra NeamŃ în vederea organizării concursului NaŃional de Pian ”Carl Czerny” 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
88 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.45 privind modificarea HCL nr. 110/26.03.2010 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
89 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.46 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecŃionare a proiectelor cu finanŃare 
nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2011 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
90 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.47 privind  aprobarea deplasării unei delegaŃii din partea Consiliului Local al municipiului 
Piatra NeamŃ, în oraşul Verbania -Italia 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi PENTRU, 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 
local Neculai Tănase); 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
91 a Consiliului 
 

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.48 privind aprobarea repartizării unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Stejărel Nistor - 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. 
92 a Consiliului 
 
 

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

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl.  Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – SS INDESCIFRABIL 

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

 
 
 
 
 


