
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 19.607 din 11.06.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 08.06.2012 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) şi ale art.  115 alin.1 lit.b) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.1060 din 01.06.2012, 
modificată prin DISPOZIŢIA nr.1071 din 05.06.2012, 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 Victor Chitic, 
d-na Viceprimar Ana Monda, dl. Secretar al Municipiului – Vasile Vişan,  dl. Administrator Public - 
Bogdan Puşcaşu şi 19 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.consilier local Viorel 
Strungariu şi d-na Consilier local Georgeta Luminiţa Vârlan.  De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului, d-na Dorina Staicu – Direcţia Economică, dl. 
Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de 
cuvânt al Primarului, d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică,  dl. Dragoş Ştefan – 
Aparatul  Permanent  de Lucru al  Consiliului  Local,  d-na Mihaela Stoica,  dl.  Ivanov Neculai,  dl. 
Viorel Chirilă, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale 
şedinţelor  Consiliului  Local  din  data  de   25.05.2012  şi  05.06.2012,  care  au  fost  aprobate  cu 
unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andriţa–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
DISPOZIŢIEI  nr.  1060 din  01.06.2012,  modificată  prin  DISPOZIŢIA nr.  1071 din  05.06.2012, 
precizând că proiectele de hotărâre de la nr.22 la nr.24 au fost introduse pe ordinea de zi la cererea 
iniţiatorului, iar proiectele de hotărâre nr.5 şi nr.16 au fost retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia 
nr. 1085 din 08.06.2012.

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările 
şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

          
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:          

1. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. C.M.I. Urban S.A.;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

2.  HOTĂRÂRE privind completarea contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 
06.09.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A.;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

3. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 140 din 25.04.2012;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

5. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentaţiei cadastrale nr. 55.700 în 5 loturi şi trecerea 
lotului nr. 5 – 1408 mp în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ;
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               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
6. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 419 din 21.12.2012;

               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic
7. HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Raportului privind evaluarea elementelor din componenţa 

proprietăţii imobiliare – Clădiri administrative, Ştrand municipal;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

8. HOTĂRÂRE pentru constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul muni-
cipiului Piatra Neamţ privind investiţia ”Locuinţe sociale cartier Văleni, str. Gheorghe Asachi din 
municipiul Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

9. HOTĂRÂRE privind vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al muni-
cipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

10. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE privind retragerea  din administrarea  Inspectoratului  Şcolar  al  Judeţului 
Neamţ a Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 şi predarea în administrare Liceului Comercial ”Spiru 
Haret”;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 501 din 19.12.2007;
                         - iniţiator – Viceprimar Ana Monda

13. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 489 din 25.07.2008;
                         - iniţiator – Viceprimar Ana Monda

14.  HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  art.  2  şi  a  pct.  2  din  anexa  la  HCL  nr.  103  din 
30.03.2012;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

15. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 89 din 30.03.2012;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

16. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 118 din 25.04.2012;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

17. HOTĂRÂRE privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 
Mihai Trăistariu S.R.L. în vederea organizării concursului internaţional Liga Campionilor în Muzică;
                         - iniţiator – Viceprimar Ana Monda

18. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din cap. 67.02 – ”Cultură, recreere şi 
religie”;
                         - iniţiator – Viceprimar Ana Monda

19.  HOTĂRÂRE privind angajarea de asistenţă juridică pentru apărarea intereselor muni-
cipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

20.  HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii  a 9 documentaţii de urbanism aprobate 
prin Hotărâri ale Consiliului Local;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

21. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei unor imobile aparţinând municipiului Piatra 
Neamţ;
                         - iniţiator – Viceprimar Dragoş Chitic

            Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. C.M.I. Urban S.A.;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu 20 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na consilier local Elena Boengiu).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 193   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2 privind completarea contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A.;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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. 194   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr. 140 din 25.04.2012;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

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

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr. 419 din 21.12.2011;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.  7  pentru  aprobarea  Raportului  privind  evaluarea  elementelor  din  componenţa 
proprietăţii imobiliare – Clădiri administrative, Ştrand municipal;

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

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi Împotrivă (dl. consilier local Neculai Tănase, dl. consilier 
local Neculai Timaru şi d-na consilier local Aurelia Simionică).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 198   Consiliului.  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 8 pentru  constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ privind investiţia ”Locuinţe sociale cartier Văleni, str. Gheorghe Asachi din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.9  privind vânzarea  unui  bun imobil  aparţinând domeniului  privat  al  municipiului 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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. 200   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.10  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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. 201   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 privind retragerea din administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, a 
Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 şi predarea în administrare Liceului Comercial ”Spiru Haret”;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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. 202   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr. 501 din 19.12.2007;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 13 pentru modificarea HCL nr. 489 din 25.07.2008;

Comisiile  de specialitate  nr.  1,  nr.  5  şi  nr.  6  au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi 
propun adoptarea acestuia.
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Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.14 privind abrogarea art. 2 şi a pct. 2 din anexa la HCL nr. 103 din 30.03.2012;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.15  privind  schimbarea  denumirii  Şcolii  Gimnaziale  ”Dumitru  Bezem” în Şcoala 
Gimnazială nr.8 şi abrogarea HCL nr. 89/30.03.2012;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 17 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Mihai 
Trăistariu  SRL  Constanţa  în  vederea  organizării  concursului  internaţional  Liga  Campionilor  în 
Muzică;

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

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 16 voturi Pentru şi 5 Abţineri (dl. consilier local Ioan Cazacu, dl. consilier local Ion 
Florin Crăciun, dl. consilier local Neculai Tănase, dl. consilier local Neculai Timaru şi d-na consilier 
local Aurelia Simionică).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 207   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.18  privind  alocarea  unei  sume  de  bani  din  capitolul  67.02  ”Cultură,  recreere  şi 
religie”;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.  19  privind  angajarea  de  asistenţă  juridică  (consultanţă  si  reprezentare  în  faţa 
instanţelor de judecată), pentru Municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia Taxe şi Impozite;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.  20  privind  prelungirea  valabilităţii  a  9  documentaţii  de  urbanism aprobate  prin 
Hotărâri ale Consiliului Local;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.  21  privind   schimbarea  destinaţiei  unor  imobile  aparţinând  municipiului  Piatra 
Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.  22  pentru  modificarea  art.  1  din  HCL  nr.  41/28.01.2010 privind  stabilirea 
contribuţiei lunare de întreţinere pentru asistaţii în regim rezidenţial al Centrului Social Pietricica,  
în sumã de 450 lei/lunã, începând cu luna ianuarie 2010 ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.23  privind modificarea HCL nr.48/29.02.2010 pentru aprobarea Organigramei şi a 
Statului de Funcţii ale Centrului Social PIETRICICA – Piatra Neamţ, pentru anul 2012;

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

Dl. Valeriu Andriţa – 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   Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.24 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea unor imobile aflate în 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 214   Consiliului.  

Dl.Primar Gheorghe Ştefan mulţumeşte tuturor consilierilor locali şi foştilor consilieri locali, 
mandatul 2008-2012, pentru colaborare.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRIŢA – Preşedinte de şedinţă – _________________

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – ____________________
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