
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.33688 din 31.08.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.08.2011 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.1807  din  19.08.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.  1836  din  23.08.2011,  PRIMARUL  a  convocat  Consiliul  Local  al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  Dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, d-na Viceprimar - Ana Monda, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  21 consilieri, 
care au fost aleşi. 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, dl. Cătălin Curalariu– Şef Birou Gospodărire Comunală, d-na Lucica Popârda – 
Director Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Programe, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al 
Primarului, d-ra Oana Catzaiti – Serviciul Administraţie Publică Locală, 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  23 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

D-na Corneliea Tudorancea– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei 
Consiliului Local din data de 21.07.2011, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Corneliea Tudorancea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei  nr.1807 din 19.08.2011,  precizând că proiectele  de hotărâre de la  nr.  24 la  nr.31 sunt 
introduse pe ordinea de zi  prin Dispoziţia nr. 1836 din 23.08.2011, iar proiectele de hotărâre nr. 4, 
nr.11, nr.14 şi nr.15 sun retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 1837 din 24.08.2011.

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  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 încheierea unui contract de asociere/cofinanţare cu Societatea E-ON 
Gaz Distribuţie S.A. Târgu – Mureş în vederea extinderii  conductei de distribuţie în zona Masivul 
Cozla din municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind  suportarea  din  bugetul  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  a 
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice prin sistemul SNEP;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii  municipiului  Piatra  Neamţ  cu S.C. Euromedia 
Group;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;               
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii  unor suprafeţe  de teren din domeniul  public  în 
domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 

municipiului Piatra Neamţ;             
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- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE privind unele măsuri în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil 

situat  în B-dul Traian nr. 3B, proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;               
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE privind  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  bunului  imobil  teren,  proprietate 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 60 mp, situat în str. I.L. Caragiale, f.n.;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 243 din 21.07.2011;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 64 mp, 

situat în str. Siret nr. 2, către Drăgan Constantin în vederea construirii unui branşament de apă, racord 
canalizare menajeră şi împrejmuire teren;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 86 mp 

situat în str. Ecoului nr. 2A, către Toma Viorel, în vederea extinderii spaţiului comercial;                 
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

13.  HOTĂRÂRE privind  vânzarea  terenurilor  cotă  parte  indiviză  proprietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ aferente apartamentelor cu destinaţia de locuinţă din clădirile cu locuinţe 
colective construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;              

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
14.  HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  Mitropoliei  Moldovei  şi 

Bucovinei a terenului în suprafaţă de 622 mp, situat în str. Aurel Vlaicu din municipiul Piatra Neamţ, 
în vederea construirii unei biserici;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind delimitarea Pieţei Petrodava proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

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

2011;               
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

17.  HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – A. Introducerea în intravilan a 
terenului  cu  suprafaţă  1678,50  mp,  B.  Intrarea  în  legalitate  a  lotizării  în  5  loturi  cu  funcţiunea 
urbanistică de locuire – locuinţe individuale cu regimul de înălţime P – P+2E şi 1 lot drum privat de 
acces din Strada Băncii, dintre care: 1. un lot în intravilan cu acces din Strada Băncii şi construit cu o 
Locuinţă individuală P – P+1E+M,  proprietatea GAVRILUŢĂ COSTEL – OVIDIU,  2. două loturi 
introduse în intravilan prin prezentul P.U.Z., cu acces din lotul drum privat de acces din Strada Băncii, 
un  lot  proprietatea TUDOR  CLAUDIU  –  CONSTANTIN  şi  GAVRILUŢĂ  MIHAELA,  un  lot 
proprietatea RUSU ILEANA, 3. un lot din care ½ introdus în intravilan prin prezentul P.U.Z şi ½ lot 
în intravilan,  cu acces  din lotul  drum privat de acces din Strada Băncii, proprietatea BĂRBIERU 
VASILE, 4. un lot în intravilan cu acces din lotul drum privat de acces din Strada Băncii, proprietatea 
STAFIE EMILIA;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE privind aprobare  P.U.Z. şi R.L.U. aferent  – modificator al  P.U.Z. aprobat 

prin H.C.L. nr. 98 din 28.04.2005 – pentru Schimbarea funcţiunii urbanistice a imobilului – teren, din 
Bulevardul  Decebal  nr.  50A, din locuire  în  spaţiu  comercial  (fără  comercializarea  materialelor  de 
construcţii, fără alimentaţie publică tip restaurant, bar, braserie) şi Construcţie Spaţiu comercial P+1E, 
cu parcare în curte,  pe teren proprietatea  S.C. ECEBBA S.R.L. LUPENI - Judeţul Hunedoara,  în  
Bulevardul Decebal nr. 50A;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE privind  atribuirea  a  unor autorizaţii  taxi  pentru  realizarea  serviciului  de 

transport persoane în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi la procedurile  de atribuire 
autorizaţii taxi;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
         20. HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren aflat în 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ;
                        - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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         21. HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren aflat în 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ;
                        - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
          22. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 
Judeţeană de Şah Neamţ în vederea organizării concursului de Şah “Memorialul Mihai Molodoi”;
                        - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

23. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul 
Sportiv Futsal Ceahlăul în vederea participării echipei pietrene la Campionatul Naţional de Fotbal în 
Sală, liga a 2-a, ediţia 2011-2012;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na Corneliea Tudorancea  – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1836 din 23.08.2011

24. HOTĂRÂRE  privind  garantarea  asigurării  continuităţii  serviciului  de  alimentare 
centralizată cu energie termică de către S.C. LOCATO S.A. Piatra Neamţ;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

25. HOTĂRÂRE  privind încheierea unei tranzacţii  între municipiul  Piatra Neamţ şi OMV 
Petrom Marketing SRL în vederea reglementării unor obligaţii de plată;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

26. HOTĂRÂRE pentru rectificarea art. 2 din HCL nr. 246 din 21.07.2011 privind aprobarea 
Raportului de evaluare nr. 24447/244/16.06.2011 şi vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil 
teren în suprafaţă de 41 mp, situat în b-dul Decebal nr. 4, din municipiul Piatra Neamţ;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

27. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Volei 
Club Municipal L.P.S. Piatra Neamţ în vederea organizării ”Cupei Municipiului Piatra Neamţ” – ediţia 
a XIII – a;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

28. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 245/21.07.2011 privind vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă a bunului imobil teren proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ, situat în str. 
Subdărmăneşti nr. 16;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

29. HOTĂRÂRE  privind  modificarea  contractului  de  societate  civilă  nr.  13.104  din 
01.04.2010 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban 
S.A.;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

30. HOTĂRÂRE  privind  modificarea,  prin  act  adiţional,  a  contractului  nr.  18.684  din 
12.06.1999, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban 
S.A.;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

31. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici pentru investiţia ”Amenajarea Pietonalului Piaţa 22 Decembrie”.
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind încheierea unui contract de asociere/cofinanţare cu Societatea E-ON 
Gaz Distribuţie S.A. Târgu – Mureş în vederea extinderii  conductei de distribuţie în zona Masivul 
Cozla din municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.265   a Consiliului.  
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D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2  privind  suportarea  din  bugetul  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  a 
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice prin sistemul SNEP;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
266   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 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.

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
267   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5  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.

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
268   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.6  privind  trecerea  din  domeniul  public  al  municipiului  Piatra  Neamţ  în 
domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a unor imobile;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
269   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.7  privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
270   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8 privind unele măsuri în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil 
situat  în B-dul Traian nr. 3B, proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
271   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9  privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren, proprietate 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 60 mp, situat în str. I.L. Caragiale, f.n.;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
272   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.10  pentru  modificarea  HCL  nr.243  din  21.07.2011  privind  completarea 
contractului nr.15.593 din 07.04.2009 de delegare de gestiune a serviciului de administrare a fondului 
locativ al municipiului Piatra Neamţ; 

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
273   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12  privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 86 
mp situat în str. Ecoului nr. 2A, către Toma Viorel, în vederea extinderii spaţiului comercial;               

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
274   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.13  privind  vânzarea  terenurilor  cotă  parte  indiviză  proprietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ aferente apartamentelor cu destinaţia de locuinţă din clădirile cu locuinţe 
colective construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;              

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
275   a Consiliului  

    D-na Corneliea Tudorancea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 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  Boengiu  Elena  propune  aprobării  Consiliului  Local  următorul 
amendament:”Conform  adresei  DGFP  Neamţ  nr.3391/25.08.2011  s-a  aprobat  modificarea  
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repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile  
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv suplimentarea cu 3.500 mii lei în trim.  
III şi diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederii bugetare din trim. IV”;

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de 
d-na consilier local Elena Boengiu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na  Corneliea  Tudorancea  -  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.   
276   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17  privind  aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Introducerea în intravilan a 
terenului cu suprafaţă 1678,50 mp şi lotizarea acestuia în 5 loturi proprietatea unor persoane  fizice;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
277   a Consiliului  

  
D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – modificator al  P.U.Z. aprobat 
prin H.C.L. nr. 98 din 28.04.2005 ;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
278   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.19  privind  atribuirea  unor autorizaţii  taxi  pentru  realizarea  serviciului  de 
transport persoane în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi la procedurile  de atribuire 
autorizaţii taxi;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
279   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind scoaterea definitivă din fondul forestier a terenului în suprafaţă de 
3,6473 ha aflat în proprietatea municipiului Piatra Neamţ, ocupată în prezent cu vegetaţie forestieră şi 
defrişarea  acesteia  în  scopul  realizării  obiectivului  ”Dezvoltarea  Infrastructurii  Turistice  în  zona 
Masivului  Cozla,  municipiul  Piatra  Neamţ  -  Pârtie  schi  avansaţi  amplasată  pe  versantul  vestic  şi 
instalaţii de transport pe cablu (telescaun);               

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
280   a Consiliului  
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D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.21 privind scoaterea definitivă din fondul forestier a terenului în suprafaţă de 
0,3363 ha aflat în proprietatea municipiului Piatra Neamţ, ocupată în prezent cu vegetaţie forestieră şi 
defrişarea acesteia în scopul realizării obiectivului ”Amenajare infrastructură turistică pe Dealul Cozla 
– Patinoar şi Centru de închirieri”;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
281   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.22  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Asociaţia  Judeţeană  de  Şah Neamţ  în  vederea  organizării  concursului  de  Şah “Memorialul  Mihai 
Molodoi”;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
282   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul 
Sportiv Futsal Ceahlăul în vederea participării echipei pietrene la Campionatul Naţional de Fotbal în 
Sală, liga a 2-a, ediţia 2011-2012;               

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
283   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.24  pentru  garantarea  asigurării  continuităţii  serviciului  de  alimentare 
centralizată cu energie termică de către S.C. LOCATO S.A. Piatra Neamţ;               

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
284   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind  încheierea unei tranzacţii între municipiul Piatra Neamţ şi OMV 
Petrom Marketing SRL în vederea reglementării unor obligaţii de plată;

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă,  propune  Consiliului  Local  adoptarea 
următorului amendament:”Încetarea contractelor de concesiune, numai în cazul realizării vânzării”;

D-na Corneliea Tudorancea  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot amendamentul formulat, 
care  a  fost  aprobat  cu  6  voturi  ABŢINERE  (dl.consilier  local  Viorel  Chirilă,  dl.consilier  local 
Gheorghe  Dumitreasa,  dl.consilier  local  Liviu  Negelschi,  d-na  consilier  local  Aurelia  Simionică, 
dl.consilier local Neculai Tănase, dl.consilier local Neculai Timaru) şi 17 voturi PENTRU.
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D-na  Corneliea  Tudorancea  -  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.   
285   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.26 pentru rectificarea art. 2 din HCL nr. 246 din 21.07.2011;

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

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 22 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Liviu Negelschi).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
286   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Volei 
Club Municipal L.P.S. Piatra Neamţ în vederea organizării ”Cupei Municipiului Piatra Neamţ” – ediţia 
a XIII – a;               

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
287   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.28 pentru rectificarea HCL nr. 245/21.07.2011;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
288   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.29  privind  modificarea  contractului  de  societate  civilă  nr.13.104  din 
01.04.2010 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban 
S.A;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
289   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind modificarea contractului nr. 18.684 din 12.06.1999, încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban S.A.;

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

D-na Corneliea Tudorancea - 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.   
290   a Consiliului  
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D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.31  privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici pentru investiţia ”Amenajarea Pietonalului Piaţa 22 Decembrie”;              

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

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care  a  fost  aprobat  cu  6  voturi  ABŢINERE  (dl.consilier  local  Viorel  Chirilă,  dl.consilier  local 
Gheorghe  Dumitreasa,  dl.consilier  local  Liviu  Negelschi,  d-na  consilier  local  Aurelia  Simionică, 
dl.consilier local Neculai Tănase, dl.consilier local Neculai Timaru)  şi 17 voturi PENTRU .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
291   a Consiliului  

D-na Corneliea  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă  aduce  la  cunoştinţa  consilierilor  locali 
Decizia nr.43 din 03.08.2011, întocmită de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Judeţeană Neamţ.

D-na  Corneliea  Tudorancea  -  Preşedinte  de  şedinţă  informează  consilieri  locali  despre 
concediul de odihnă al d-lui Primar - Gheorghe Ştefan, în perioada 24 august 2011- 2 septembrie 
2011.

Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Corneliea Tudorancea -  Preşedinte de Şedinţă – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Corneliea TUDORANCEA – Preşedinte de şedinţă – SS Indesifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indesifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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