
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.18020 din 28.05.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.05.2012 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.957 din 18.05.2012, 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  19 consilieri, care au fost aleşi. De 
asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  d-na  Dorina  Staicu  –  Director  Direcţia  Economică,  dl.  Dan 
Florea- Arhitectul Municipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, 
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 21 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  25.04.2010, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

957 din 18.05.2012,  iar proiectele de hotărâre nr.4 şi nr.5 au fost retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia 
nr. 997 din 24.05.2012.

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi, la solicitarea 
iniţiatorului, a 6 proiecte de hotărâre, care a fost aprobată în unanimitate.

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 aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Piatra Neam;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neam;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 25 mp, situat 
în B-dul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 38 mp, situat 
în str. Mihai Eminescu nr. 2, bl. D1, sc. B;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de asociere nr. 18.445 din 10.05.2010 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC SPORT GASPAIN SRL;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE privind completarea contractului de delegare a gestiunii nr. 15.593 din 07.04.2009 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC LOCATIVSERV S.R.L.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ - ”Instalaţii pentru iluminat subsol/adăpost protecţie civilă – Sala Polivalentă”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

8.HOTĂRÂRE pentru constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ privind investiţia ”Instalaţie electrică de iluminat perimetru şi căi de acces imobil – Centrul  
Social Pietricica din municipiul Piatra Neamţ”;
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                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ a bunurilor rezultate din obiective de investiţii;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 123 din 25.04.2012;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 156 din 29.04.2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12.  HOTĂRÂRE privind  însuşirea  Rapoartelor  de  evaluarea  a  unor  bunuri  imobile  aparţinând 
domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

14. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a suprafeţei 
de 11 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

16.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  ordonatorului  principal  de  credite  privind 
gestionarea patrimoniului municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2011;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

17.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea numarului de burse, tipul şi cuantumul acestora, în vederea 
acordării elevilor din învăţământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2012;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbarea funcţiunii urbanistice a 
imobilului din unităţi industriale în Locuinţă individuală P+M, anexă gospodărească – Magazie Parter, str. 
Ciocîrliei nr. 2U, proprietate personală;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
     19.HOTĂRÂRE privind  atribuirea  a  6 autorizaţii  taxi  pentru  realizarea  serviciului  de  transport 
persoane în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
            20.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru realizarea a două centre de permanenţă;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
            21.HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Viorel Chirilă, 
în urma depunerii demisiei şi declararea locului vacant;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

22.HOTĂRÂRE privind luare  act  de  încetarea  mandatului  domnului  consilier  local  Liviu 
Neghelschi, în urma depunerii demisiei şi declararea locului vacant;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
           23.HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilier locali ale d-lui Ioan Florin Crăciun şi d-
lui Ion Cazacu;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de  hotărâri, 
introduse pe ordinea de zi:

24 HOTĂRÂRE  privind  utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

25. HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 371 din 09.11.2011 privind asigurarea de fonduri în 
bugetul  Direcţiei  Taxe  şi  Impozite  pentru  achitarea  titlurilor  executorii  emise  în  favoarea  E.ON  Gaz 
Distribuţie S.A. ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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26. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani , către Asociaţia 
”Alexiana”,  a spaţiului în suprafaţă de 45,45 mp proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în Aleea 
Viforului nr. 14, bl. D1, et. III, tronson stânga; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

27. HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documenta iei cadastrale nr. 7480 în 4 loturi i trecerea dinț ș  
domeniul public în domeniul privat a 2 loturi;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

28. HOTĂRÂRE  privind modificarea Anexei la HCL nr. 259 din 02.07.2010; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

29. HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

            Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă - propune supunerea dezbaterii în Consiliul Local a 
proiectelor nr.21, 22 si 23 la începutul şedinţei.
 Dl.Primar  Gheorghe  Ştefan  intervine  spunând  să  se  supună la  vot  proiectele  nr.21  şi  nr.22,  iar 
proiectul nr.23 să fie retras, întrucât consilierii PNL, care trebuiau validaţi astăzi nu sunt prezenţi la şedinţă. 
Dacă vor veni la şedinţa consiliului, proiectul de hotărâre nr.23 va fi supus dezbaterii.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.21  privind luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Viorel Chirilă, în urma 
depunerii demisiei şi declararea locului vacant;

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. 163   a   

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.22 privind luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Liviu Negelschi, în urma 
depunerii demisiei şi declararea locului vacant;

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. 164   a   

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.1  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. 165   a   

Consiliului.
 

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.2 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
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.166   a   

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.3 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 25 mp, situat în B-dul 
Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C; 

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. 167   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.6  privind completarea contractului de delegare a gestiunii nr. 15.593 din 07.04.2009 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC LOCATIVSERV S.R.L.;

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. 168   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.7  privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul  municipiului  Piatra 
Neamţ - ”Instalaţii pentru iluminat subsol/adăpost protecţie civilă – Sala Polivalentă”;

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. 169   a   
Consiliului.

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 ”Instalaţie electrică de iluminat perimetru şi căi de acces imobil – Centrul Social 
Pietricica 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. 170   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.9  constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ a 
bunurilor rezultate din obiective de investiţii;

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. 171   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 privind rectificarea HCL nr. 123 din 25.04.2012; 

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. 172   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.11 privind abrogarea HCL nr. 156 din 29.04.2011;

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. 173   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.12  privind  însuşirea  Rapoartelor  de  evaluarea  a  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. 174   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.13  pentru 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. 175   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.14  privind 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.

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. 176   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.15 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. 177   a   
Consiliului.

Domnii Cazacu Ion şi Crăciun Florin Ioan intră în sala de şedinţă a Consiliului Local.
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Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local asupra faptului că proiectul 
de  hotărâre  nr.23  va fi  supus aprobării  la  finalul  şedinţei,  întrucât  consilierii  PNL participă  la  şedinţă 
Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.16  pentru  aprobarea  Raportului  ordonatorului  principal  de  credite  privind  gestionarea 
patrimoniului municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2011; 

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. 178   a   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.17  privind  aprobarea  numărului de burse, tipul şi cuantumul acestora,  în vederea acordării 
acestora elevilor din învăţământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2012;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 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. 179   a   
Consiliului.

  Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbarea funcţiunii urbanistice a imobilului 
din unităţi industriale în Locuinţă individuală P+M, anexă gospodărească – Magazie Parter, str.Ciocîrliei nr. 
2U, 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. 180   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.19 privind atribuirea a  6 autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în 
regim de taxi, transportatorilor autorizaţi;

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. 181   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.20 privind unele măsuri pentru realizarea a două centre de permanenţă; 

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. 182   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.24  privind  utilizarea  fondului  de  întreţinere,  înlocuire  şi  dezvoltare  pentru  proiectele  de 
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dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene;

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. 183   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.25  pentru modificarea HCL nr. 371 din 09.11.2011 privind asigurarea de fonduri în bugetul 
Direcţiei  Taxe şi Impozite  pentru achitarea titlurilor executorii  emise în favoarea E.ON Gaz Distribuţie 
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. 184   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.26 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Asociaţia ”Alexiana”, 
a spaţiului în suprafaţă de 45,45 mp proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în Aleea Viforului nr. 14, 
bl. D1, et. III, tronson stânga; 

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. 185   
a Consiliului

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.27 privind dezlipirea documentaţiei cadastrale nr.7480 în 4 loturi şi trecerea a 3 loturi  din domeniul public, 
în domeniul 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. 186   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.28 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 259 din 02.07.2010;

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. 187   
a Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.29 încheierea unor parteneriate;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.4  şi  nr.5  au avizat  nefavorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propun 
respingerea acestuia.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 188   a   
Consiliului

Dl.  Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.23 privind  validarea mandatelor de consilieri locali ale d-lui Ioan Florin Crăciun şi d-lui Ion 
Cazacu;

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – invită pe d-na Elena Boengiu, membru al comisiei de 

validare, să dea citire procesul verbal de validare, încheiat de comisia de validare a mandatelor consilierilor 
declaraţi aleşi, proces verbal prin care se constată indeplinite condiţiile legale de validare a mandatelor d-lui 
Ioan Florin Crăciun şi d-lui Ion Cazacu.
       Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – invită pe dl. Ioan Florin Crăciun şi dl. Ion Cazacu să 
depună jurământul de consilier local.

Domnul Ioan Florin Crăciun depune următorul jurământ, astfel:  
„Subsemnatul  Ioan Florin Crăciun, ales consilier la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, în 

conformitate cu prevederile art.32 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările  şi  completările  ulterioare,  depun în faţa  consiliului  următorul  jurământ:“Jur să respect  
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru  
binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ.Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Domnul Ion Cazacu depune următorul jurământ, astfel:  
„Subsemnatul Ion Cazacu, ales consilier la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, în conformitate 

cu  prevederile  art.32  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  depun  în  faţa  consiliului  următorul  jurământ:“Jur  să  respect  
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru  
binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ.Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 189   
a Consiliului

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – prezintă  Consiliului Local  INFORMAREA privind  
stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, consilierii locali luând la cunoştinţă despre aceasta.

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 – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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	     	19.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 6 autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi;
	            20.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru realizarea a două centre de permanenţă;
	            21.HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Viorel Chirilă, în urma depunerii demisiei şi declararea locului vacant;

