
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.14.000 din 27.04.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.04.2012 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.718 din 19.04.2012, completată prin Dispoziţia 
nr.738 din 24.04.2012, 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 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  Municipiului,  d-ra  Claudia Jitianu – Director  Direcţia  Taxe şi  Impozite,  d-na Lucica 
Popârda – Directia Dezvoltare şi Implementare Proiecte, dl. Gabriel Muraru – Sef Serviciu Comunicare şi 
Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de Cuvânt al Primarului 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 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Valeriu Andriţa– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei  Consiliului 

Local din data de  30.03.2012, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

718 din 19.04.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.16 la nr. 45 sunt introduse pe ordinea de zi 
prin Dispoziţia nr. 738 din 24.04.2012. 

Dl.  Valeriu Andriţa  –  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  transmiterea  unui  bun  imobil,  din  domeniul  public  al  Statului  şi 
administrarea  Autorităţii  Naţionale  pentru  Administrare  şi  Reglementare  în  Comunicaţii,  în  domeniul 
public al municipiului Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 135 din 26.03.2009;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la trimestrul I  al anului 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. C.M.I. Urban S.A.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE pentru vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 106 din 30.03.2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi RLU aferent – Construcţie spaţiu comercial  tip hală 
parter, trei accese auto şi două parcări proprii, teren şi construcţie proprietate personală, str. Izvoare nr. 141 
F;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan                         

9.HOTĂRÂRE privind  aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – a. Schimbarea destinaţiei: 1. Spaţiului 
comercial în Spaţiu Alimentaţie publică – tipurile cuprinse în H.C.L. nr. 216/2010, 2. Apartamentului în 
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Spaţiu comercial  şi închiderea terasei aferente,  b. Extinderea parter a Spaţiului  Alimentaţie publică şi a 
Spaţiului comercial,  terasă aferentă descoperită,  Bulevardul Republicii nr. 42, vila 5, parter, fost ap. 1 – 
actual Spaţiu comercial şi ap. 2, proprietate personală;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

10.HOTĂRÂRE privind  atribuirea  denumirii  ”Drumul  Ţărnii”  unei  străzi  din  municipiul  Piatra 
Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.HOTĂRÂRE privind încheierea  unui  parteneriat  între  Federaţia  Română  de  Handbal  şi 
municipiul Piatra Neamţ în vederea organizării în Piatra Neamţ a  meciului de handbal feminin România – 
Grecia  din cadrul  grupei de calificare al Campionatului European 2012 senioare;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea HCL nr. 73 din 27.05.2004;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 100 din 30.03.2012;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Nicu Albu” Parcului Cozla (inclusiv Parcul Zoo).
                         - iniţiatori – Consilier local Viorel Chirilă şi Consilier local Liviu Negelschi

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 297 din 07.09.2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de  hotărâri, 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 519 din 26.03.2012:

16.HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Raportului nr. 13.215 din 20.04.2012 privind coeficienţii pentru 
determinarea valorilor de inventar;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

17.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 13/2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr. 1465 din 02.02.2000 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19.HOTĂRÂRE pentru  modificarea  unor  contracte  de  asociere  încheiate  cu  municipiul  Piatra 
Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat  între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană 
fizică, în vederea construirii unui monument cruce cu osuar, lumânărar şi ziduri de piatră;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

21.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de închiriere nr. 9699/2 din 22.03.2011 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

22.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului nr. 46782 din 06.09.2007 de delegare de gestiune 
direct  a  serviciului  de ecarisaj,  întreţinere  şi  exploatare  a  toaletelor  publice  şi  ecologice,  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A.;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 197 din 27.05.2010;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

24.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Poliţia 
municipiului Piatra Neamţ în vederea creşterii gradului de securitate;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

25.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 12.124 din 05.05.2003 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană fizică;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind respectarea Serviciului Public de alimentare 
cu energie termică – SACET de pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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27.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului Public de administrare 
şi exploatare a Fondului Locativ pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

28.HOTĂRÂRE pentru  aprobarea  Raportului  privind  realizarea  Serviciului  public  de  ecarisaj, 
întreţinere şi administrare a toaletelor publice şi ecologice şi a serviciului de întreţinere – curăţenie spaţii 
verzi pe raza Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

29.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului  privind realizarea serviciului public de organizare, 
funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ pentru anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

30.HOTĂRÂRE pentru   aprobarea  Raportului  privind  realizarea  Serviciului  de  administrare  şi 
exploatare  a  parcărilor  de reşedinţă,  a  parcărilor  publice  fără  plată  şi  a  parcărilor  închiriate  instituţiilor 
publice sau private din municipiul Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

31.HOTĂRÂRE pentru    aprobarea  Raportului  privind  realizarea  serviciului  de  întreţinere  şi 
reparaţii reţele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, reţea pluvială, pentru anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

32.HOTĂRÂRE privind  aprobarea Rapoartelor  privind realizarea serviciului public de organizare, 
întreţinere şi administrare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamţ pentru anii  2010 – 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

33.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de concesiune nr. 36.819 din 31.07.2007 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locato S.A.;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

34.HOTĂRÂRE privind  completarea  Anexei  1  şi  Anexei  2  la  HCL nr.152/26.03.2009  privind 
aprobarea condiţiilor de preluare şi a criteriilor de selecţie privind cheltuielile corespunzătoare cotei de 20% 
aferente lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

35.HOTĂRÂRE privind rectificarea valorilor de inventar ale unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

36.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte de execuţie lucrări în subantrepriză de 
către S.C. Publiserv SRL;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

37.HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de asociere nr. 43.957 din 25.09.2008 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

38.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban S.A.;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

39.HOTĂRÂRE privind  atribuirea  denumirii  ”Piaţa  Curtea  Domnească”  actualei  ”Pieţe  a 
Libertăţii”;
                         - iniţiator – Consilier local Dan POPA

40.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia Noua 
Generaţie în vederea organizării unui spectacol pentru copii cu scop caritabil;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

41.HOTĂRÂRE privind organizarea de manifestări dedicate Zilei Veteranilor de Război;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

42.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi de interes local, pe anul 2012;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

43.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Scripcaru 
Daniela în vederea participării campionului la şah Scripcaru George Daniel la Campionatul Mondial Şcolar;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

44.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Asociaţia 
Culturală Arte.ro în vederea participării cu patru elevi la Children`s Art Studio ”St. Cyrl and Methodi”;
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                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
45.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Uniunea 

Scriitorilor din România – Filiala Iaşi în vederea participării poetului Adrian Alui Gheorghe în Turnirul 
Poeţilor;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.1  privind  transmiterea  unui  bun  imobil,  din  domeniul  public  al  Statului  şi  administrarea 
Autorităţii  Naţionale  pentru  Administrare  şi  Reglementare  în  Comunicaţii,  în  domeniul  public  al 
municipiului Piatra Neamţ şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ;

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.118   a   
Consiliului.
 

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.2 privind modificarea HCL nr. 135 din 26.03.2009;

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.119   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.3 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2012; 

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. 120   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea execuţiei bugetare la trimestrul I  al anului 2012; 

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. 121   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.5 privind majorarea capitalului social al 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.

Dl. Valeriu Andriţa  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 4 voturi Abţinere (d-na consilier local Elena Boengiu, d-na consilier local Aurelia Simionică, 
dl.consilier local Neculai Tănase, dl.consilier local Neculai Timaru ) şi 19 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 122   a   
Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.6  privind  vânzarea  unor  bunuri  imobile  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. 123   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.7 privind modificarea HCL nr. 106 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 4 voturi Abţinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Liviu Negelschi, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase, dl.consilier local Neculai Timaru ) şi 18 
voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 124   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.8  privind aprobarea P.U.Z. şi RLU aferent – Construcţie spaţiu comercial tip hală parter, trei 
accese auto şi două parcări proprii, teren şi construcţie proprietate personală, str. Izvoare nr. 141 F;

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. 125   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.9 privind  aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – a. Schimbarea destinaţiei: 1. Spaţiului comercial 
în  Spaţiu  Alimentaţie  publică  –  tipurile  cuprinse  în  H.C.L.  nr.  216/2010,  2.  Apartamentului  în  Spaţiu 
comercial şi închiderea terasei aferente, b. Extinderea parter a Spaţiului Alimentaţie publică şi a Spaţiului 
comercial, terasă aferentă descoperită, Bulevardul Republicii nr. 42, vila 5, parter, fost ap. 1 – actual Spaţiu 
comercial şi ap. 2, proprietate personală;;

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. 126   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 privind atribuirea denumirii ”Drumul Ţărnii” unei străzi 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. 127   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.11 privind încheierea unui parteneriat între Federaţia Română de Handbal şi municipiul Piatra 
Neamţ în vederea organizării în Piatra Neamţ a  meciului de handbal feminin România – Grecia  din cadrul  
grupei de calificare a Campionatului European 2012 senioare;
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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. 128   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind actualizarea HCL nr. 73 din 27.05.2004;

Comisia de specialitate nr.5 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. 129   a   

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.13 pentru  modificarea HCL nr. 100 din 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. 130   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.14 privind atribuirea denumirii ”Nicu Albu” Parcului Cozla (inclusiv Parcul Zoo) din municipiul 
Piatra Neamţ; 

Comisia de specialitate nr.5 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. 131   a   

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.15 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 297 din 07.09.2011; 

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. 132   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.16  pentru  aprobarea  Raportului  nr.13.215  din  20.04.2012  privind  coeficienţii  pentru 
determinarea valorilor de inventar; 

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 3 voturi  Abţinere (d-na consilier  local  Aurelia  Simionică,  dl.consilier  local  Neculai  Tănase, 
dl.consilier local Neculai Timaru) şi 20 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 133   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.17 pentru  modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 13/2011;
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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. 134   a   
Consiliului.

  Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.18  pentru  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.1465  din  02.02.2000  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;

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.135   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.19 pentru  modificarea unor contracte de asociere încheiate cu 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. 136   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.20 privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană fizică, în 
vederea construirii unui monument cruce cu osuar, lumânărar şi ziduri de piatră; 

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. 137   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.21  pentru  modificarea  contractului  de  închiriere  nr.  9699/2  din  22.03.2011  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;

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. 138   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.22 privind modificarea contractului nr. 46782 din 06.09.2007 de delegare de gestiune directă a 
serviciului de ecarisaj, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice şi ecologice, 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.
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 139   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.23 pentru  modificarea HCL nr. 197 din 27.05.2010;

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. 140   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.24  privind încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Poliţia  municipiului 
Piatra Neamţ în vederea creşterii gradului de securitate al cetăţenilor din municipiul 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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 141   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.25  pentru  modificarea  contractului  de  închiriere  nr.  12.124  din  05.05.2003  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi o persoană fizică;

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. 142   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.26 pentru  aprobarea Raportului privind respectarea Serviciului Public de alimentare cu energie 
termică – SACET de pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011; 

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 143   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.27  pentru  aprobarea  Raportului  privind  realizarea  Serviciului  Public  de  administrare  şi 
exploatare a Fondului Locativ pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 144   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.28  pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului public de ecarisaj, întreţinere şi 
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administrare a toaletelor publice şi ecologice, şi a serviciului de întreţinere – curăţenie spaţii verzi pe raza 
Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2011; 

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 145   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.29 pentru aprobarea Raportului privind realizarea serviciului public de organizare, funcţionare şi 
administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ pentru anul 2011;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5  au avizat  nefavorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
respingerea 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. 146   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.30  pentru  aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului de administrare şi exploatare a 
parcărilor  de  reşedinţă,  a  parcărilor  publice  fără  plată  şi  a  parcărilor  închiriate  instituţiilor  publice  sau 
private din municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 147   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.31  pentru  aprobarea Raportului privind realizarea serviciului de întreţinere şi reparaţii reţele 
stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, reţea pluvială, pentru anul 2011;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 148   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.32 pentru aprobarea Raportului  privind realizarea serviciului public de organizare, întreţinere şi 
administrare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamţ pentru anul 2011;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  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. 149   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.33  privind modificarea anexei la contractul de concesiune nr. 36.819 din 31.07.2007 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locato 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 unanimitate de voturi.

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 150   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.34  pentru  completarea  Anexei  1  şi  Anexei  2  la  HCL nr.152/26.03.2009 privind  aprobarea 
condiţiilor de preluare şi a criteriilor de selecţie privind cheltuielile corespunzătoare cotei de 20% aferente 
lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit;

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. 151   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.35  privind  rectificarea valorilor de inventar ale unor terenuri 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 5 voturi Abţinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Liviu Negelschi, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase, dl.consilier local Neculai Timaru ) şi 18 
voturi PENRU.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 152   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea încheierii unor contracte de execuţie lucrări în subantrepriză de către S.C. 
Publiserv SRL; 

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 21 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na consilier local Corneliea Tudorancea).

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 153   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.37 privind încetarea contractului de asociere nr. 43.957 din 25.09.2008 încheiat între municipiul 
Piatra Neamţ şi o persoană juridică;

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. 154   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.38  privind  modificarea contractului  de concesiune nr.  18.684 din 10.12.1999 încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Urban 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.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 155   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.39  pentru   atribuirea  denumirii  ”Piaţa  Curtea  Domnească”  actualei  ”Pieţe  a  Libertăţii”  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 21 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-na consilier local Elena Boengiu).

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 156   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.40 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia Noua Generaţie 
în vederea organizării unui spectacol pentru copii, cu scop caritabil; 

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. 157   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.41 privind organizarea de manifestări dedicate Zilei Veteranilor de Război; 

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. 158   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.42 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului 
Piatra Neamţ pentru activităţi de interes local, pe 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. 159   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.43  privind încheierea unui parteneriat  între municipiul  Piatra Neamţ şi  Scripcaru Daniela  în 
vederea participării campionului la şah Scripcaru George Daniel la Campionatul Mondial şcolar; 

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. 160   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.44 privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Asociaţia  Culturală 
Arte.ro în vederea participării cu patru elevi la Children`s Art Studio ”St. Cyrl and Methodi”.
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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. 161   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.45 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Uniunea Scriitorilor din 
România  – Filiala  Iaşi  în  vederea  participării  poetului  Adrian  Alui  Gheorghe la  evenimentul  ”Turnirul 
Poeţilor”;

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. 162   
a Consiliului

Dl. consilier local Viorel Chirilă aduce la cunoştinţa Consiliului Local că şi-a dat demisia din  PNL 
şi  din  Consiliul  Local,  cererea  de  demisie  urmând  a  fi  depusă  la  registratura  primăriei  cu  data  de 
26.04.2012.   Mulţumeşte  d-lui  Primar  Gheorghe  Ştefan  pentru  colaborare  şi  îşi  cere  scuze  pentru 
intervenţiile mai dure.

Dl. consilier local Liviu Negelschi informează Consiliul Local că va candida la funcţia de consilier 
local, dar va candida independent, şi anunţă consilierii locali că şi-a dat demisia din PNL şi din Consiliul 
Local, cererea de demisie urmând a fi depusă la registratura primăriei cu data de 26.04.2012.

Dl.Primar  Gheorghe  Ştefan  mulţumeşte  celor  2  consilieri  locali  pentru  colaborare.  Referitor  la 
disputele avute cu dl. Consilier local Viorel Chirilă, acestea au fost constructive. 

Dl.Primar Gheorghe Ştefan anunţă că a lansat pentru cetăţeni, un concurs de proiecte şi cel ce va 
câştiga va deveni consilierul primarului pentru derularea proiectelor.

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRITA  – Preşedinte de şedinţă – ________________

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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