
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 3636 din 27.01.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.01.2012 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.87  din  20.01.2012, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.104  din  24.01.2012,  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 Chitic, d-na 
Viceprimar  -  Ana  Monda  dl.  Vasile  Vişan  –  Secretarul  Municipiului,  dl.  Bogdan  Puşcaşu - 
Administrator Public  şi  20 consilieri, care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl. consilier local Cristian 
Theodor Cobzaru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – Director Direcţia 
Economică, d-na Mariana Barna– Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul 
Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare şi Management Integrat, d-na Ana Şuteu – Şef 
Serviciu  Protecţie  Socială,  d-na  Lucica  Popârda  –  Director  Direcţia  Dezvoltare  şi  Implementare 
Programe,  d-ra  Oana  Catzaiti  –  Şef  Serviciu  Administraţie  Publică  Locală, dl.  Dragoş  Ştefan  – 
consilier  juridic  al  Aparatului  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  22 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 21.12.2011, 09.01.2012 şi 16.01.2012, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi, 
conform Dispoziţiei nr.87 din 20.01.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.21 la nr. 26 sunt 
introduse pe ordinea de zi  prin Dispoziţia nr. 104 din 24.01.2012, iar proiectele de hotărâre nr.5 şi 
nr.20 au fost retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 128 din 25.01.2012.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – 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 aprobarea  proiectului bugetului  general al municipiului Piatra Neamţ 

pe anul 2012;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  imobile  clădiri  din 
patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, date în administrarea învăţământului preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE   pentru  modificarea  HCL  nr.302  din  29.09.2011  privind  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  Planului  de  acţiuni/lucrări  de  interes  local  şi  a 
instrucţiunilor de implementare, pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.  HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de acordare a beneficiilor de asistenţă socială 
pentru persoanele cu handicap grav, pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE   pentru  aprobarea  raportului  privind  realizarea  serviciului  public  de 
administrare a parcărilor publice cu plată pe raza Municipiului Piatra Neam , în anul 2011ț ;
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
7.  HOTĂRÂRE   privind  modificarea  contractului  de  asociere  nr.  26.628  din  01.05.2007 

încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Sedpress Ceahlăul SRL (notă: excluderea unui punct de 
difuzare a presei);
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE   privind  vânzarea  prin  licita ie  publică  deschisă  a  bunului  imobil  teren,ț  
proprietate  privată  a  Municipiului  Piatra  Neamţ,  în  suprafa ă  de  114  mp,  situat  în  str.  G-ralț  
Dăscălescu, nr. 450;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

9.  HOTĂRÂRE pentru  rectificarea  HCL  nr.356  din  27.10.2011  privind  constituirea  de 
mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  Municipiului  Piatra  Neamţ  pentru  investiţia 
“Modernizare str. Petru Movilă din Municipiul Piatra Neamţ, care asigură singura ieşire din oraş spre 
zona de Nord Vest a judeţului Neamţ”;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului 
Piatra Neamţ în domeniul privat al acestuia;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului 
privat al Municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului, proprietate privată a 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  în  suprafaţă  de  30  mp,  situat  în  str.  Obor,  bloc  O2,  în  vederea 
reglementării regimului juridic al terenului ocupat de extinderea spaţiului comercial proprietatea SC 
Tehno Hobby Impex SRL.
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

13. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului, proprietate privată a 
Municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 45 mp, situat în  B-dul Decebal, nr.55, în vederea extinderii 
spaţiului comercial existent, în conformitate cu prevederile HCL nr. 343/23.09.2010.
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret 
Neamţ  în administrarea  Municipiului  Piatra Neamţ a  spaţiului  în suprafață de 546,1 mp,  situat  în 
incinta Stadionului municipal, str. Eroilor, nr. 18.
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

15. HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani – de la data aprobării Hotărârilor de 
Consiliu Local – a 8 documentaţii de urbanism, aprobate iniţial între ianuarie şi iunie 2009;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

17. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a 12 autorizaţii taxi disponibile, 
potrivit Registrului Special;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18.  HOTĂRÂRE privind aprobarea convenţiei de novaţie încheiată, între Municipiul Piatra 
Neamţ,  SC Compania  Romprest  Service  SA si  SC Salubritas  SA,   a  contractului  de  concesiune 
încheiat cu SC Compania Romprest Service SA nr.59647 din 28.12.2006;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19. HOTĂRÂRE privind scoaterea de la dispoziţia comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 a 
unor suprafeţe de teren;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.386  din  24.11.2011  privind  completarea 
contractului de concesiune nr. 18.684/10.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006, încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban S.A.;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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II. INFORMĂRI:
 1. Informare privind Raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
de grad grav, pe anul 2011;

           D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele 
de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 104 din 24.01.2012:

21.  HOTĂRÂRE privind  organizarea  reţelei  şcolare  a  învăţământului  preuniversitar  din 
municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2012-2013;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
23.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-

economici  pentru investiţia  „Reabilitarea,  modernizarea şi dotarea Centrului  de copii”,  str.  Cetatea 
Neamţului nr.34 A Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi 

religie”;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

25. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul 
Naţional de Informatică în vederea susţinerii organizării Festivalului de Matematică şi Informatică în 
Municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
26.  HOTĂRÂRE privind  actualizarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente, 

propietatea  publică  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  în  care  funcţionează  unităţi  de  învăţământ 
preuniversitar;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general al municipiului Piatra Neamţ 
pe anul 2012;

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

Dl.  Consilier  local  Viorel  Chirilă  întreabă  executivul  dacă  în  capitolul  cheltuieli  sunt 
menţionate dobânzile şi ratele, inclusiv ratele reeşalonate, care urmează a fi plătite începând cu luna 
iunie a acestui an ?

D-na Dorina Staicu – Director economic, răspunde că suma reprezintă întreaga datoria publică 
aferentă anului 2012, reprezentând total rate şi dobânzi.
 Dl. Consilier local Viorel Chirilă întreabă la ce capitol sunt trecute Reparaţiile de drumuri  şi 
dacă este inclusă şi modernizarea străzilor Sarata-Dobreni ?

D-na Dorina Staicu – Director economic, răspunde că sunt incluse la capitolul 84- Transporturi 
şi este prevăzută şi modernizarea traseului Sarata – Dobreni.

Dl. Consilier local Viorel Chirilă solicită lămuriri referitor şi la alte străzi ce vor fi modernizate 
sau reparate.

D-na Dorina Staicu – Director economic menţionează că la punctul A1 sunt incluse şi alte 
străzi, care vor fi modernizate sau reparate.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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 
Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl. 
Consilier local Neculai Timaru şi d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru.

Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă    HOTĂRÂREA   
NR.4   a Consiliului.  
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D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  imobile  clădiri  din 
patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, date în administrarea învăţământului preuniversitar;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
5   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.302 din 29.09.2011 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale, pentru anul 2012 ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
6   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.4  privind  aprobarea  Planului  de  acţiuni/lucrări  de  interes  local  şi  a 
instrucţiunilor de implementare, pe anul 2012;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
7   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.6  pentru  aprobarea  raportului  privind  realizarea  serviciului  public  de 
administrare a parcărilor publice cu plată pe raza Municipiului Piatra Neam , în anul 2011ț ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
8   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.7  privind  modificarea  contractului  de  asociere  nr.  26.628 din  01.05.2007 
încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Sedpress Ceahlăul SRL;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
9   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.8  privind  vânzarea  prin licita ie  publică  deschisă  a  bunului  imobil  teren,ț  
proprietate  privată  a  Municipiului Piatra  Neamţ,  în  suprafa ă  de  114  mp,  situat  în  str.  G-ralț  
Dăscălescu, nr. 450;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
10   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.9  pentru  rectificarea  HCL nr.356  din  27.10.2011  privind  constituirea  de 
mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  Municipiului  Piatra  Neamţ  pentru  investiţia 
“Modernizare str. Petru Movilă din Municipiul Piatra Neamţ, care asigură singura ieşire din oraş spre 
zona de Nord Vest a judeţului Neamţ”;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
11   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului 
Piatra Neamţ în domeniul privat al acestuia; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 6 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local 
Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl. 
Consilier local Neculai Timaru şi d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
12   a Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului 
privat al Municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
13   a Consiliului.  
  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.12 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului, proprietate privată a 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  în  suprafaţă  de  30  mp,  situat  în  str.  Obor,  bloc  O2,  în  vederea 
reglementării regimului juridic al terenului ocupat de extinderea spaţiului comercial proprietatea SC 
Tehno Hobby Impex SRL ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
14   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind concesionarea fără licitație publică a terenului, proprietate privată a 
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Municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 45 mp, situat în  B-dul Decebal, nr.55, în vederea extinderii 
spaţiului comercial existent, în conformitate cu prevederile HCL nr. 343/23.09.2010;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
15   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind preluarea din administrarea Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret 
Neamţ  în administrarea  Municipiului  Piatra Neamţ a  spaţiului  în suprafață de 546,1 mp,  situat  în 
incinta Stadionului municipal, str. Eroilor, nr. 18;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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.   
16   a Consiliului  

  D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani – de la data aprobării Hotărârilor 
de Consiliu Local – a 8 documentaţii de urbanism, aprobate iniţial între ianuarie şi iunie 2009;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
17   a Consiliului  

  
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul  de  hotărâre  nr.16  privind  modificarea  HCL  nr.72  din  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, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
18   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind declanşarea procedurii de atribuire a 12 autorizaţii taxi disponibile, 
potrivit Registrului Special;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
19   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea convenţiei de novaţie încheiată, între Municipiul Piatra 
Neamţ, SC Compania Romprest Service SA si SC Salubritas SA,  a contractului de cesiune încheiat cu 
SC Compania Romprest Service SA nr.59647 din 28.12.2006;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
20   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.19 privind modificarea unor Hotărâri de Consiliu Local referitoare la punerea 
la  dispoziţia  Comisiei  de  aplicare  a  Legii  nr.10/2001  a  unor  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
21   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  organizarea  reţelei  şcolare  a  învăţământului  preuniversitar  din 
municipiul Piatra Neamţ pentru anul şcolar 2012-2013;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
22   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind majorarea 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.

D-na consilier local Aurelia Simionică întreabă executivul dacă este o problemă cu lucrarea ?
Dl. Secretar al Muncipiului Vasile Vişan răspunde că este vorba de o consolidare.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

iniţiat, care a fost aprobat cu 6 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local 
Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl. 
Consilier local Neculai Timaru şi d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru investiţia  „Reabilitarea,  modernizarea  şi  dotarea  Centrului  de copii”,  str.Cetatea 
Neamţului nr.34 A Piatra Neamţ;

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

Dl.consilier local Viorel Chirilă întreabă cât costă investiţia ?
D-na Lucica Popârda – Director  Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe răspunde că 

valoarea totală a proiectului este 481.509 mii lei, sumă menţionată în studiul de fezabilitate, prezentat 
consiliului local.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 6 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local 
Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl. 
Consilier local Neculai Timaru şi d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
24   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 6 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local 
Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl. 
Consilier local Neculai Timaru şi d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piara Neamţ şi Colegiul 
Naţional de Informatică în vederea susţinerii organizării Festivalului de matematică şi Informatică în 
municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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.   
26   a Consiliului  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.26  privind  actualizarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente, 
proprietatea  publică  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  în  care  funcţionează  unităţi  de  învătământ 
preuniversitar;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan  - 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. 27   a Consiliului  

D-na Georgeta  Luminiţa  Vârlan -  Preşedinte  de  şedinţă  informează  Consiliu  Local  asupra 
Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap de grad grav, pe anul  
2011.

Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă 
– declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Georgeta Luminiţa VARLAN – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.Ds.I
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