CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMł
Nr. 3499 din 28.01.2011
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.01.2011 în şedinŃa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ
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.77 din 20.01.2011,
completată prin DispoziŃia nr.97 din 25.01.2011, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă.
La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar –Ana Monda, dl.
Viceprimar – Dragoş Chitic, dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu Administrator Public şi 21 consilieri, care au fost aleşi. 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 23 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 21.12.2010, 30.12.2010 şi 19.01.2011, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei
nr. 77 din 20.01.2011, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.23 la nr. 27 sunt introduse pe
ordinea de zi prin DispoziŃia nr.97 din 25.01.2011, iar proiectele de hotărâre nr.8 şi nr.22 sunt retras de
pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 101 din 26.01.2011.
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 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “1. Lotizarea terenului cu
suprafaŃa de 1300 mp în 4 loturi construibile pentru funcŃiunea locuinŃe individuale P – P +2E, 2.
LocuinŃă individuală P – P + 2E amplasată pe lotul de teren cu suprafaŃa de 340 mp, proprietatea
Mareş IonuŃ şi Bîcă Gabriela – Erika, strada Pietrelor 31C;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
2.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “1. Extinderea Parter a spaŃiului
comercial proprietatea soŃilor TOMA VIOREL şi TOMA MARIA pe teren proprietatea Municipiului
Piatra NeamŃ, cu acces printr – o alee, 2. Solicitarea titlului pentru terenul necesar extinderii solicitate
şi pentru terenul în cotă parte indiviză aferent construcŃiei existente, care să confere lui TOMA
VIOREL şi TOMA MARIA dreptul de a solicita autorizaŃia de construire, Strada Ecoului nr. 2A, bl.
K15, sc. B, parter, spaŃiu comercial – fost ap. 22 ”;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu pentru alimentaŃie publică –
bar, strada Dr. Gheorghe Iacomi nr. 7, proprietari Postolică Elisabeta şi Postolică Lucian pentru S.C.
COMTECA S.R.L.;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
4.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 8 autorizaŃii taxi pentru realizarea serviciului de transport
persoane în regim de taxi;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
5.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinŃe de necesitate proprietatea municipiului
Piatra NeamŃ;
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- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 72 din 2.07.1993 privind aprobarea
amplasamentului şi parcelarea suprafeŃei de 2,8 ha teren propietatea municipalităŃii situat în str.
Fermelor, în vederea punerii în posesie a cetăŃenilor care au obŃinut reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor preluate abuziv de stat;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului
privat al municipiului Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
8.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la contractul de asociere nr. 22.712 din
01.05.2007, în sensul suplimentării cu 2 amplasamente a numărului de amplasamente – chioşcuri de
difuzare presă;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
9.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor proprietatea publică a
municipiului Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
10.HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietatea privată a municipiului
Piatra NeamŃ către constructorii de bună credinŃă;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a Băii Comunale pe anul 2009;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a parcărilor cu plată pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a parcărilor de reşedinŃă pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a fondului locativ pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a Serviciului public de întreŃinere, reparaŃie reŃele stradale, poduri, pasaje,
alei de acces, locuri de joacă, reŃea pluvială pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a Serviciului de salubritate, de administrare toalete publice şi de
întreŃinere spaŃii verzi pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual privind respectarea nivelului
Serviciului de Administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul
SACET pe anul 2010;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
18.HOTĂRÂRE privind reducerea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de
5.116.944 lei, reprezentând contravaloare staŃie de vârf telegondolă muntele Cozla;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
19.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul
municipiului Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
20.HOTĂRÂRE privind aprobarea edificării unui corp de clădire care să conŃină o cafenea,
un punct de informare turistică şi toaletă publică, astfel: 1. organizarea concusului de soluŃii pentru
desemnarea celor mai bune trei proiecte – execuŃie construcŃie şi 2. organizarea licitaŃiei în vederea
concesionării terenului în suprafaŃă de 318 mp situat în Parcul Central;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
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21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului 37 din
Blocul nr. 40, situat pe str. Aleea Ulmilor din municipiul Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor parteneriate.
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. nr.97 din 25.01.2011:
23.HOTĂRÂRE privind actualizarea programului de transport la trasee efectuate cu
microbuze şi autobuze;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
24.HOTĂRÂRE privind preluarea în custodie de către Municipiul Piatra NeamŃ a
administrării Ariilor naturale protejate fosiliere: Dealul Cozla, Dealul Pietricica şi Dealul Cernegura;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
25.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaŃie
publică a terenului proprietate a municipalităŃii în suprafaŃă de 2810 mp, situate în Cartierul Sarata, în
fundătura Cărbunoasa, în vederea amenajării unui poligon de tragere;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
26.HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului nr.3065 din 12.01.2007 în vederea
închirierii suprafeŃei de 6 mp, situată în Piatra NeamŃ - Bd. Traian – Restaurant Union – F1 – destinată
amplasării unei tonete tip “căruŃe de flori”, încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi PF Vornicu
Elena, pentru o perioadă de 1 an;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
27.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaŃie a
bunului imobil în suprafaŃă de 340 mp cu terenul aferent şi a terenului în suprafaŃă de 1982 mp, situat
în str.Aleea Tineretului nr.7, municipiul Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “1. Lotizarea terenului cu suprafaŃa
de 1300 mp în 4 loturi construibile pentru funcŃiunea locuinŃe individuale P – P +2E, 2. LocuinŃă
individuală P – P + 2E amplasată pe lotul de teren cu suprafaŃa de 340 mp, proprietatea Mareş IonuŃ şi
Bîcă Gabriela – Erika, strada Pietrelor 31C;
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.14 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “1. Extinderea Parter a spaŃiului comercial
proprietatea soŃilor TOMA VIOREL şi TOMA MARIA pe teren proprietatea Municipiului Piatra
NeamŃ, cu acces printr – o alee, 2. Solicitarea titlului pentru terenul necesar extinderii solicitate şi
pentru terenul în cotă parte indiviză aferent construcŃiei existente, care să confere lui TOMA VIOREL
şi TOMA MARIA dreptul de a solicita autorizaŃia de construire, Strada Ecoului nr. 2A, bl. K15, sc. B,
parter, spaŃiu comercial – fost ap. 22 ”;
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.
15 a Consiliului.
3

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu pentru alimentaŃie publică – bar, strada
Dr. Gheorghe Iacomi nr. 7, proprietari Postolică Elisabeta şi Postolică Lucian pentru S.C. COMTECA
S.R.L.;
Comisiile de specialitate nr.2 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.
16 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind atribuirea a 8 autorizaŃii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în
regim de taxi;
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.
17 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind repartizarea unor locuinŃe de necesitate proprietatea municipiului 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.
18 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr. 72 din 2.07.1993 privind aprobarea amplasamentului şi
parcelarea suprafeŃei de 2,8 ha teren propietatea municipalităŃii situat în str. Fermelor, în vederea
punerii în posesie a cetăŃenilor care au obŃinut reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
preluate abuziv de stat;
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.
19 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 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.
D-na consilier local Aurelia Simionică întreabă executivul dacă în anexa proiectului de
hotărâre, valoare de inventar este menŃionat la valoare lei.
Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului – intervine spunând că valoare lei reprezintă
valoarea de inventar a terenului.
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.
20 a Consiliului.
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind modificarea anexei la contractul de asociere nr. 22.712 din 01.05.2007, în sensul
suplimentării cu 2 amplasamente a numărului de amplasamente – chioşcuri de difuzare presă;
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.
21 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea vânzării terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ
către constructorii de bună credinŃă;
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.
22 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului de Administrare a Băii
Comunale pe anul 2009;
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 6 voturi ABłINERE (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 menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
23 a Consiliului.
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului Public de Administrare
a parcărilor publice cu plată, de pe raza municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010;
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 6 voturi ABłINERE (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 menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
24 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului Public de Administrare
şi exploatare a parcărilor de reşedinŃă, de pe raza municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010;
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.
25 a Consiliului
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului Public de Administrare
a fondului locativ pe anul 2010;
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.
26 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului de Administrare,
întreŃinere şi reparaŃii reŃele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, reŃea pluvială pe
anul 2010;
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.
27 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului Public de administrare
şi exploatare a toaletelor publice şi ecologice, ecarisaj şi întreŃinere spaŃii verzi pe anul 2010;
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.
28 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 pentru aprobarea Raportului anual privind realizarea Serviciului de Administrare a
Serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET pe anul 2010;
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.
29 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind reducerea capitalului social al SC Perla Invest SRL;
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.
30 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind 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.
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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.
31 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra NeamŃ a
suprafeŃei 318 mp, situat în Parcul Tineretului şi concesionarea acestuia;
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 dă cuvântul pentru 3 minute d-lui Pricope Vasile.
Dl. Pricope Vasile – îşi exprimă opinia vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, menŃionând că
este plătitor de taxe şi impozite.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan intervine spunâns că toŃi cetăŃenii oraşului sunt plătitori de taxe şi
impozite, inclusiv dumnealui, şi roagă pe dl. Pricope să vorbească civilizat şi la obiect.
Dl. Pricope Vasile – continuă punând accent pe istoria oraşului, care va fi distrusă prin
aprobarea acestui proiect de hotărâre. MenŃionează că în decembrie 2010 a depus la primăria
municipiului o petiŃie semnată de 1378 de locuitori ai municipalităŃii, care sunt împotriva acestei
hotărâri, petiŃie rătăcită prin birourile primăriei.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan afirmă că dacă este ilegal, să se adreseze instanŃei de judecată.
Uniunea europeană a recomandat construirea acelui imobil.
Dl. Pricope Vasile – aminteşte consilierilor locali că există o toaletă publică, în spatele
Hotelului Ceahlău, iar punctele de informare turistică ar trebui să existe la gară şi aeroporturi.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan menŃionează că multe proiecte au fost contestate, dar după ce au
fost realizate, cei care au contestat şi-au cerut scuze. PetiŃia a fost semnată de 1% din cetăŃenii
oraşului, ceea ce nu reprezintă majoritatea.
Dl. Consilier local Viorel Chirilă intervine spunând că are un amendament, respectiv „trecerea
din domeniul public în domeniul privat să se facă prin dezbatere publică”
Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul d-lui consilier local
Viorel Chirilă, care a fost RESPINS cu 6 voturi Pentru (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
Împotrivă.
Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu 17 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (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 Timaru) şi 1 vot AbŃinere (dl. Consilier local Neculai Tănase).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
32 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 999 din 18.01.2011 a bunului imobil
apartament nr. 37 situat în Blocul 40, din str. Aleea Ulmilor nr. 40 şi vânzarea terenului cotă parte
indiviză;
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. 33 a Consiliului
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Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind actualizarea programului de transport la trasee efectuate cu microbuze şi
autobuze;
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. 34 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind preluarea în custodie de către Municipiul Piatra NeamŃ a administrării Ariilor
naturale protejate fosiliere: Dealul Cozla, Dealul Pietricica şi Dealul Cernegura;
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. 35 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea prin licitaŃie publică a
terenului proprietate a municipalităŃii în suprafaŃă de 2810 mp, situat în cartierul Sarata, în fundătura
Cărbunoasa, în vederea amenajării unui poligon de tragere;
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. 36 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.26 privind prelungirea contractului nr.3065 din 12.01.2007 în vederea închirierii suprafeŃei
de 6 mp, situată în Piatra NeamŃ - Bd. Traian – Restaurant Union – F1 – destinată amplasării unei
tonete tip “căruŃe de flori”, încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi PF Vornicu Elena, pentru o
perioadă de 1 an;
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. 37 a Consiliului
Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 privind aprobarea studiului de oportunitatea şi concesionarea prin licitaŃie publică a
bunului imobil în suprafaŃă de 340 mp cu terenul aferent şi a terenului în suprafaŃă de 1982 mp, situat
în str. Aleea Tineretului nr. 7, municipiul Piatra NeamŃ;
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. 38 a Consiliului

8

Dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public – intervine spunând că petiŃia d-lui Pricope Vasile
se află pe biroul dumnealui şi nu este rătăcită prin Primărie, aşa cum afirmă dl. Pricope. Oamenii au
semnat petiŃia pentru că au fost dezinformaŃi şi minŃiŃi, în sensul că Parcul Tineretului va fi distrus. A
dat explicaŃii în mass-media, respectiv în presa scrisă şi televiziune, că parcul va fi restaurat şi nu
distrus.
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
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