
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 25.483 din 27.06.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.06.2011 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.1391 din 17.06.2011, 
modificată  prin  Dispoziţia  nr.  1393  din  20.06.2011  şi  completată  prin  Dispoziţia  nr.  1401  din 
21.06.2011, 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   17 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Valeriu 
Andriţa,  dl.  Consilier  local  Cristian Theordor   Cobzaru,  dl.  Consilier  local  Liviu Negelschi  şi  dl. 
Consilier local Neculai Tănase.  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 Marina Gavril–  Şef SErviciu Gospodărire  Comunală şi 
Investiţii,  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  19 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl. Gheorghe Dan Popa– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbal ale şedinţelor 
Consiliului Local din data de 27.05.2011 şi 03.06.2011, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl.  Gheorghe Dan Popa – Preşedinte  de Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr.1391 din 17.06.2011, modificată prin Dispoziţia nr.1393 din 20.06.2011,  precizând că 
proiectele de hotărâre de la nr. 4 la  nr.38 sunt introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.1401 din 
21.06.2011.

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  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 rectificarea  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  pe anul 
2011;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 181/27.05.2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  solicitării  de  transmitere  din  proprietatea  Consiliului 
Judeţean Neamţ în proprietatea municipiului Piatra Neamţ, a unui bun imobil;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Gheorghe Dan Popa  – Preşedinte  de şedinţă  -  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr.1401 din 21.06.2011.

4.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de asociere nr.21400 din 24.01.2002; 

    - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de asociere nr.32202 din 22.06.2007; 
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             - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de asociere nr.2919 din 19.02.1998; 
            - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului  de evaluare nr. 23272 din 07.06.2011 pentru 

bunul imobil, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ - teren in suprafaţă de 45 mp situat în 
Bd. Decebal, nr. 55 şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică;               

           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind  modificarea art. 1 din HCL nr. 449 din 25.11.2010;               
          - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind inventarierea în domeniul public a suprafeţei de teren de 129,30 mp 

situate în str. Aleea Ulmilor, Bl. A2;               
         - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11.  HOTĂRÂRE privind  completarea  contractului  de  asociere  nr.  7721  din  16.02.2006 

încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. PARKING S.A.;               
         - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 

municipiului  Piatra  Neamţ,  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Îndiguire  maluri  râu  Bistriţa  în  zona 
întregului ansamblu de management al deşeurilor depozit DEEE situate în anexa Vânători, municipiul 
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, cod RO0015”;               

         - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
13.  HOTĂRÂRE privind  rectificarea  şi  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  bunuri 

corporale constituite ca mijloace fixe pentru obiectivul de investiţii ”Termoficarea Municipiului”; 
          - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;               
       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15.  HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ”Grădiniţa de vară” în perioada 01.07 – 

12.08.2011;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Locuinţă individuală Dp+P+M 

şi  Anexă  gospodărească  –  Magazie,  pe  teren  proprietatea  BOTEZATU  GABRIEL  –  EUGEN  şi 
BOTEZATU TATIANA, Strada Smaraldului nr. 12;               

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
17.  HOTĂRÂRE privind aprobare  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  – Modernizarea  Ştrandului 

Municipal, Aleea Tineretului nr. 26;               
     - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE privind prelungirea  valabilităţii  unor  documentaţii  de urbanism aprobate 

prin Hotărâri de Consiliu Local;               
     - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE privind  aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Introducerea în intravilanul 

Municipiului Piatra Neamţ a terenurilor cu suprafaţa: 1. 5700 mp proprietatea S.C. ISORCOM S.R.L.,  
pentru stabilirea funcţiunii urbanistice şi pentru construcţia: Garaj auto şi birouri - hală P- P+1E, acces 
auto şi parcare în curte, 2. 5000 mp proprietatea soţilor CHIRUŢĂ DANIEL şi CHIRUŢĂ MIHAELA 
pentru stabilirea funcţiunilor urbanistice şi pentru construcţiile: a. Service auto - hală P, cabină poartă 
şi  birouri  P+1E,  acces  auto  şi  parcare  în  curte  şi  b.  Locuinţă   individuală  P+1E,  3.  3200  mp 
proprietatea S.C. TRANS DAN S.R.L. pentru stabilirea funcţiunii  urbanistice şi pentru construcţia 
Locuinţă  individuală P+1E, 4. 1800 mp proprietatea soţilor AXINTE IOAN şi AXINTE EUGENIA, 
pentru stabilirea funcţiunii urbanistice şi pentru construcţia Locuinţă  individuală P+1E, extinderi de 
reţele de utilităţi, acces din strada Izvoare;               

     - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
20.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea raportului  ordonatorului  principal  de  credite  privind 

gestionarea patrimoniului Municipiului Piatra Neamt pe anul 2010;               
     - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
21. HOTĂRÂRE privind vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ 

aferente construcţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate pe raza Municipiului Piatra Neamţ, 
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terenuri care au fost concesionate direct sau prin licitaţie către diferite persoane fizice şi/sau juridice 
care sunt constructori de bună credinţă;               

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

de Îngrijiri Comunitare din Piatra Neamţ în vederea achiziţionării unor aparate fitness în aer liber, 
destinate persoanelor vârstnice din Piatra Neamţ;               

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

Judeţeană  pentru  Sport  şi  Tineret  Neamţ  în  vederea  organizării  ”Festivalului  Naţional  de 
Minihandbal”, ediţia a XVI – a în Piatra Neamţ;               

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 184 din 03.06.2011;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
25.  HOTĂRÂRE privind  organizarea  Festivalului  Internaţional  de  Film  pentru  Copii  şi 

Tineret ”Punguţa cu doi bani”, ediţia a IX – a;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.72/23.02.2011 privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.72/23.02.2011 privind aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 

economici pentru investiţia ”Extinderea tribune a II – a pentru mărirea capacităţii cu 2.500 locuri şi  
acoperirea tribune extinse a stadionului din municipiul Piatra Neamţ” din municipiul Piatra Neamţ; 

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
29.  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în bugetul local al Municipiului Piatra Neamţ 

pe anul 2011 a sumei necesare pentru mentenanţă anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistriţa 
în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamţ”; 

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
30.  HOTĂRÂRE privind  delegarea  atribuţiilor  de  Director  executiv   al  Direcţiei  Taxe  şi 

Impozite doamnei Jitianu Claudia;               
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
31.  HOTĂRÂRE privind  organizarea  concursului  pentru  ocuparea  funcţiei  de  Director 

executiv al Direcţiei Taxe şi Impozite potrivit procedurii şi criteriilor stabilite de lege;
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
32.  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi din Studiul 

de  fezabilitate  pentru  investiţia  ”Dezvoltare  infrastructură  turistică  Cozla  din  municipiul  Piatra 
Neamţ”;

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

Ileana din Piatra Neamţ în vederea organizării concursului de skateboard „Tare ca Piatra”, ediţia a VI-
a;

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
34.  HOTĂRÂRE privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investţia 

„Amenajare locuinţe conform Legii nr.114/1996, anexa Văleni, str. Gh. Asachi din municipiul Piatra 
Neamţ”;

      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
35.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unor  sume  de  bani  pentru  obiectivul  de  investiţii 

„Dezvoltare infrastructură turistică Cozla şi Pietricica”;
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
36.  HOTĂRÂRE privind  completarea  contractului  de  societate  civilă  nr.  56927  din 

08.12.2006 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Perla Invest SRL;
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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37.  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către muncipiul Piatra Neamţ a contractelor 
de execuţie aferente proiectului „Dezvoltare infrastructură turistică Cozla”;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1  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.

D-na  consilier  local  Elena  Boengiu  propune  următorul  amendament:  «Se  suplimentează  
cap.84.02 - Transporturi cu suma de 89.000 lei şi cap.51.02 – Autorităţi publice cu suma de 224.000  
lei « . 

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier 
Elena Boengiu, care a fost aprobat cu uanimitate de voturi.

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă    HOTĂRÂREA   
NR.187   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2  pentru abrogarea HCL nr.181 din 27.05.2011 privind transmiterea în administrare a 
suprafeşei de teren situată în intersecţia Bd.Decebal cu BD. Republicii către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în vederea construirii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 
(C.N.I.P.T.);

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
188   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al Judeţului Neamţ şi 
administrarea  Consiliului  Judeţean  Neamţ,  în  domeniul  public  al  municipiului  Piatra  Neamţ  şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, a unui bun imobil;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
189   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor apartţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
190   a Consiliului.  
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Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.5 privind modificarea anxei la contractul de asociere nr.21400 din 24.01.2002 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC URLTRAVISION SRL;

Comisia de specialitate nr.1 şi nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
191   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.6 privind modificarea anxei la contractul de asociere nr. 32202 din 22.06.2007 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC AFFICHAGE ROMÂNIA SRL;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
192   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.7 privind  modificarea anxei la contractul de asociere nr.2919 din 19.02.1998 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC EUROMEDIA GROUP SA;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
193   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind vânzarea bunului imobil,  proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, 
teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Bd.Decebal nr.55, prin licitaţie publică;

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

D-na consilier  local Elena Boengiu propune următorul amendament:  «Preţul de pornire la  
licitaţie este de 180euro/mp« . 

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier 
Elena Boengiu, care a fost aprobat cu uanimitate de voturi.

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
194   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.9 pentru  modificarea art.  1 din HCL nr. 449 din 25.11.2010 privind transmiterea în 
folosinţă gratuită Parohiei Sf. Ioan Botezătorul a suprafeţei de 100 mp teren, în vederea amplasării 
unei cruci metalice pe muntele Pietricica;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
195   a Consiliului.  
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Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.10 privind inventarierea în domeniul public a suprafeţei de teren de 129,30 mp situată în 
Piatra Neamţ, str. Aleea Ulmilor, bl.A2; 

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
196   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 privind încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr.7721 din 16.06.2006 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC parking SA;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
197   a Consiliului.  
  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.12 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ, pentru obiectivul de investiţii ”Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu 
de  management  al  deşeurilor  depozit  DEEE situate  în  anexa  Vânători,  municipiul  Piatra  Neamţ, 
judeţul Neamţ, cod RO0015”;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
198   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.13  privind  rectificarea  şi  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  bunuri  corporale 
constituite ca mijloace fixe pentru obiectivul de investiţii ”Termoficarea Municipiului”;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
199   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.14  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
200   a Consiliului  
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  Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind implementarea proiectului ”Grădiniţa de vară” în perioada 01.07 – 
12.08.2011;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
201   a Consiliului  

  
Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.16 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Locuinţă individuală Dp+P+M şi Anexă 
gospodărească – Magazie, pe teren proprietatea  BOTEZATU GABRIEL – EUGEN şi BOTEZATU 
TATIANA, Strada Smaraldului nr. 12;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.2  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
202   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.17 privind  aprobare P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  – Modernizarea Ştrandului  Municipal, 
Aleea Tineretului nr. 26;

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
203   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.18  privind  prelungirea  valabilităţii  unor  documentaţii  de  urbanism  aprobate  prin 
Hotărâri de Consiliu Local;               

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
204   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.19  privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra  Neamţ  a  terenurilor  cu  suprafaţa:  1.  5700  mp proprietatea  S.C.  ISORCOM S.R.L.,  pentru 
stabilirea funcţiunii urbanistice şi pentru construcţia: Garaj auto şi birouri - hală P- P+1E, acces auto şi 
parcare în curte, 2. 5000 mp proprietatea soţilor CHIRUŢĂ DANIEL şi CHIRUŢĂ MIHAELA pentru 
stabilirea funcţiunilor  urbanistice şi  pentru construcţiile:  a. Service auto - hală  P,  cabină poartă  şi 
birouri P+1E, acces auto şi parcare în curte şi b. Locuinţă  individuală P+1E, 3. 3200 mp  proprietatea 
S.C.  TRANS  DAN  S.R.L.  pentru  stabilirea  funcţiunii  urbanistice  şi  pentru  construcţia  Locuinţă 
individuală P+1E, 4. 1800 mp proprietatea soţilor AXINTE IOAN şi AXINTE EUGENIA, pentru 
stabilirea funcţiunii urbanistice şi pentru construcţia Locuinţă  individuală P+1E, extinderi de reţele de 
utilităţi, acces din strada Izvoare;               

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.2  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
205   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.20  privind aprobarea raportului ordonatorului principal de credite privind gestionarea 
patrimoniului Municipiului Piatra Neamt pe anul 2010;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
206   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21  privind vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ aferente 
construcţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate pe raza Municipiului Piatra Neamţ, terenuri 
care au fost concesionate direct sau prin licitaţie către diferite persoane fizice şi/sau juridice 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. Gheorghe Dan Popa - 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.   
207   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind  încheierea unui parteneriat  între municipiul  Piatra Neamţ şi Fundaţia  de 
Îngrijiri  Comunitare  din  Piatra  Neamţ  în  vederea  achiziţionării  unor  aparate  fitness  în  aer  liber, 
destinate persoanelor vârstnice din Piatra Neamţ;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
208   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.23  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Direcţia 
Judeţeană  pentru  Sport  şi  Tineret  Neamţ  în  vederea  organizării  ”Festivalului  Naţional  de 
Minihandbal”, ediţia a XVI – a în Piatra Neamţ;               

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
209   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.24 privind modificarea HCL nr. 184 din 03.06.2011 privind alocarea unei sume de bani 
din cap.67.02 – „Cultură, recreere şi religie”;               

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
210   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.25  privind  organizarea  Festivalului  Internaţional  de  Film  pentru  Copii  şi  Tineret 
”Punguţa cu doi bani”, ediţia a IX – a;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
211   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.26  pentru  modificarea  HCL nr.72/23.02.2011  privind  aprobarea  Organigramei  şi  a 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
212   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.27  pentru  modificarea  HCL nr.72/23.02.2011  privind  aprobarea  Organigramei  şi  a 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
213   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.28  privind aprobarea studiului de fezabilitate  şi  a indicatorilor  tehnico – economici 
pentru investiţia ”Extinderea tribune a II – a pentru mărirea capacităţii cu 2.500 locuri şi acoperirea 
tribune extinse a stadionului din municipiul Piatra Neamţ” din municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.2  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost  aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 4 voturi ABŢINERE (dl. Consilier local Chirilă Viorel, dl.  
Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa,  d-na  Consilier  local  Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier  local 
Neculai Timaru).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
214   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.29  privind aprobarea includerii în bugetul local al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 
2011 a sumei necesare pentru mentenanţă anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona 
întregului ansamblu de management al deşeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamţ”;               

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
215   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.30  privind delegarea atribuţiilor de Director executiv  al Direcţiei  Taxe şi Impozite 
doamnei Jitianu Claudia;             
  Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
216   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.31  privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei  de Director  executiv al 
Direcţiei Taxe şi Impozite potrivit procedurii şi criteriilor stabilite de lege;             
  Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
217   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.32  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizaţi  din  Studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia ”Dezvoltare infrastructură turistică Cozla din municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
218   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia Ileana 
din Piatra Neamţ în vederea organizării concursului de skateboard „Tare ca Piatra”, ediţia a VI-a;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
219   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.34  privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investţia  „Amenajare 
locuinţe conform Legii nr.114/1996, anexa Văleni, str. Gh. Asachi din municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
220   a Consiliului  
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Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.35  privind  alocarea  unor  sume  de  bani  pentru  obiectivul  de  investiţii  „Dezvoltare 
infrastructură turistică Cozla şi Pietricica”;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
221   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.36  privind  completarea  contractului  de  societate  civilă  nr.  56927  din  08.12.2006 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Perla Invest SRL;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
222   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.37  privind  aprobarea  preluării  de  către  muncipiul  Piatra  Neamţ  a  contractelor  de 
execuţie aferente proiectului „Dezvoltare infrastructură turistică Cozla”;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
223   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.38 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

Dl. Consilier local Dragoş Chitic propune pe d-na consilier local Cornelia Tudorancea.
Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-lui Consilier local 

Dragoş Chitic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi
Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.   
224   a Consiliului  

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl.  Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului –SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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