
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 7488 din 01.03.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.02.2012 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.327  din  23.02.2012,  completată  prin 
Dispoziţia nr.359 din 28.02.2012, 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  21 consilieri, care au fost aleşi. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – 
Director Direcţia Economică, d-na Iulia Pristavu – Direcţia de Asistenţă Socială, dl. Dan Florea- Arhitectul 
Municipiului,  dl.  Dumitru  Crăescu – Director  Poliţia  Locală,  dl.  Vlad Tudor – Purtătorul  de cuvânt  al  
Primăriei,  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.
D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbale  ale 

şedinţelor Consiliului Local din data de 25.01.2012, 03.02.2012 şi 16.02.2012, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr.327 din 23.02.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.26 la nr. 38 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr.359 din 28.02.2012, iar proiectele de hotărâre nr.2, nr.4, nr.11, nr.12, nr.13, 
nr.14, nr.15, nr.16 şi nr.19 au fost retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 365 din 29.02.2012.

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  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ (domeniul privat), pentru obiectivul de investiţii – Amenajare locuri de joacă şi 
modernizare cele existente;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE  privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de 
teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

4.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  unor  terenuri  aparţinând  domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând municipiului 
Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

7. HOTĂRÂRE privind vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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8.  HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 27/25.01.2012 privind actualizarea suprafeţelor unor 
construcţii şi terenuri aferente, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ, în care funcţionează unităţi 
de învăţământ preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005 de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de 
blocare,  ridicare,  transport,  depozitare  şi  eliberare  a  autovehiculelor  care  sunt  staţionate  sau  parcate 
neregulamentar, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC XDataSoft SRL;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  18.684  din  10.12.1999, 
actualizat până la data de 24.06.2006, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală 
de Investiţii S.A.; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11. 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

12. 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

13.  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

14.  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

15.  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

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

17.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  nr.  30.934  din  03.11.2003  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi o societate comercială;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 368 din 27.10.2011 privind majorarea capitalului social 
al SC Salubritas SA;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19.  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

20.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ, aferente obiectivului de investiţii – ”Achiziţie şi montaj litere volumetrice Sala 
Polivalentă”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

21. HOTĂRÂRE privind  stabilirea  locurilor interzise pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

22.  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal ale 
Centrului Social Pietricica, pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

23.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  266  din  31.08.2006  privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social Pietricica;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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24.  HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

25.  HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din HCL nr.  447 din 29.11.2007 privind participarea 
municipiului Piatra Neamţ la constituirea A.D.I. ”AQUANEAMŢ”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
 
           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:

26.  HOTĂRÂRE privind  rectificarea  unor  hotărâri  ale  Consiliului  Local  privind  majorarea 
capitalului social al SC CMI Urban SA Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

27.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  repartizării  unei  locuinţe  proprietatea  municipiului  Piatra 
Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

28.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Planului  de  ordine şi  siguranţă  publică  al  poliţiei  Locale  a 
Municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere 
spaţii verzi de către  C.M.I. Urban SA în municipiul Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

30. HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între municipiul Piatra 
Neamţ şi o persoană juridică; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

32.  HOTĂRÂRE privind constituirea listei-bunuri de retur la Convenţia de Novaţie nr.43.865 din 
23.11.2011; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

33. HOTĂRÂRE privind închirierea directă a unor spaţii situate în str. Ştefan cel Mare nr.5, Piatra 
Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

34. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.418 din 21.12.2011; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

35. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.412 din 27.06.2008; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

36.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unei  sume  de  bani  din  capitolul  67.02  „Cultură,  recreere  şi 
religie”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

37.  HOTĂRÂRE privind  acordul  de  principiu  pentru  realizarea  unui  complex  spitalicesc  pe 
teritoriul municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

38. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unui centru de permanenţă; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.1  privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ (domeniul privat), pentru obiectivul de investiţii – Amenajare locuri de joacă şi 
modernizare cele existente;

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.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.36   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind trecerea a unor suprafeţe de teren 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.

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. 37   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 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. 38   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind însuşirea preţurilor de piaţă ale bunurilor 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.

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. 39   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind vânzarea unor bunuri 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.

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. 40   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8 pentru rectificarea HCL nr. 27/25.01.2012 privind actualizarea suprafeţelor unor 
construcţii şi terenuri aferente, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ, în care funcţionează unităţi 
de învăţământ 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. 41   a   
Consiliului.

4



D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9 pentru modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005 de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de 
blocare,  ridicare,  transport,  depozitare  şi  eliberare  a  autovehiculelor  care  sunt  staţionate  sau  parcate 
neregulamentar, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC XDataSoft SRL;

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. 42   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.10  privind  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  18.684  din  10.12.1999, 
actualizat până la data de 24.06.2006, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală 
de Investiţii S.A.; 

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. 43   a   
Consiliului.

  D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.17  privind  modificarea  contractului  nr.  30.934  din  03.11.2003  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi o societate comercială;

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. 44   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind diminuarea capitalului social al SC Salubritas SA;

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. 45   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea lor  în patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ, aferente obiectivului de investiţii – ”Achiziţie şi montaj litere volumetrice Sala 
Polivalentă”; 

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. 46   a   
Consiliului

5



D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.21 privind stabilirea  locurilor interzise pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice;

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. 47   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal ale 
Centrului Social Pietricica, pe anul 2012.

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. 48   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind  modificarea  HCL  nr.  346  din  13.10.2011  privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social Pietricica;

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. 49   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.24 privind  completarea  valorii  de inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamţ;

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

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. 50   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.25  pentru modificarea art.2 din HCL nr. 447 din 29.11.2007 privind participarea 
municipiului Piatra Neamţ la constituirea A.D.I. ”AQUANEAMŢ”;

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. 51   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.26  privind  modificarea  unor  hotărâri  ale  Consiliului  Local  privind  majorarea 
capitalului social al SC CMI Urban SA Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
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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, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 17 voturi Pentru;

Dl.consilier  local  Liviu Negelschi  intervine  spunând că sunt  diferenţe  foarte  mari  între  valoarea 
aportului în natură şi valoarea stabilită prin raportul de evaluare. Expertul evaluator să explice de ce sunt 
aceste diferenţe.

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – răspunde că valoarea de inventar se stabileşte după 
anumite criterii, iar valoarea din evaluare după alte criterii.

Dl.Primar Gheorghe Ştefan intervine menţionând că se poate face amendament,  pentru a majora 
valoarea data de expertul evaluator, întrucât se poate aproba o valoare mai mare decât cea dată de evaluator.

Dl.consilier local Liviu Negelschi menţionează că ar fi bine ca expertul să facă un supliment de 
expertiză şi să explice de ce este diferenţa acesta.

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – informează că proiectul de hotărâre a fost votat şi nu se 
mai poate face niciun amendament.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 52   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea repartizării unei locuinţe de serviciu proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ;

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. 53   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a 
municipiului Piatra Neamţ;

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. 54   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere 
spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ de către CMI Urban SA;

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. 55   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între municipiul Piatra 
Neamţ şi o persoană juridică;

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  7  voturi  Abţinere  (dl.  Consilier  local  Viorel  Chirilă,  dl.  Consilier  local  Liviu 
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Negelschi, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier local Vasile Ouatu, d-na Consilier local 
Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru) şi 16 voturi 
Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 56   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind încheierea unor parteneriate;

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  7  voturi  Abţinere  (dl.  Consilier  local  Viorel  Chirilă,  dl.  Consilier  local  Liviu 
Negelschi,  dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dan  Popa,     d-na 
Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru) 
şi 16 voturi Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 57   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind constituirea listei-bunuri de retur la Convenţia de Novaţia nr.43.865 din 
23.11.2011;

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. 58   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.33  privind  închirierea  directă  a  unor  spaţii  în  str.  Ştefan  cel  Mare  nr.5  din 
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. 59   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.34 pentru modificarea anexei la HCL nr.418/21.12.2011 privind transmiterea în 
folosinţă gratuită a unor imobile, către Centrul Social Pietricica pe o perioadă de 25 ani;

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. 60   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.35  pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.412/27.06.2008  privind  asigurarea 
reprezentării intereselor municipiului potrivit participaţiilor deţinute la societărţile comerciale;

Comisia de specialitate nr.5 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 1 vot Abţinere (dl.consilier local Neculai Timaru) şi 22 voturi Pentru.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 61   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.36 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi 
religie”;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 1 vot Abţinere (dl.consilier local Neculai Timaru) şi 22 voturi Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 62   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.37  privind  acordul  de  principiu  pentru  realizarea  unui  complex  spitalicesc  pe 
teritoriul Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl.consilier  local  Valeriu  Andriţa  întreabă  executivul  la  ce  se  referă  termenul  de  « îngrijiri 
specializate ? ». La ce secţii se referă? 

Dl.Primar Gheorghe Ştefan răspunde că investitorii şi-au exprimat dorinţa de a realiza acest complex 
spitalicesc, care pune la dispoziţia cetăţenilor servicii medicale de calitate, iar primăria necontribuind cu 
fonduri  proprii  nu  poate  interveni  în  hotărârea  acestora  privind  specializările  pe  care  se  va  axa  acest 
complex spitalicesc.

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. 63   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.38 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unui centru de permanenţă

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. 64   a   
Consiliului

D-na consilier local Aurelia Simionică întreabă pe dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului dacă 
adresa nr.6649/24.02.2012 din mapa comisiei de specialitate, se referă la controlul Curţii de Conturi?

Dl.  Vasile  Vişan  –  Secretarul  Municipiului  răspunde că  adresa  menţionată  a  fost  prezentată  în 
mapele  comisiilor  de specilitate  având anexată  Decizia  nr.10/17.02.2012,  întocmai  pentru a  fi  adusă la 
cunoştinţa consilierilor locali.

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 – ________________

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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