
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
PIATRA NEAMŢ
Nr.  18.089 din 10.04.2008

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 10.04.2008 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.38, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 1.403 din 04.04.2008, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe Ştefan,  dl.  Viceprimar  – Vasile Ouatu,  d-na 
Viceprimar – Mihaela Fănica Stoica,  Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi 19 consilieri, care au 
fost aleşi. Lipsesc motivat : dl. Consilier Chirilă Viorel, dl. Consilier Ioan Negură, dl. Consilier Petraru 
Vasile si dl. Consilier Stănescu Victor. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Silvia Olaru – 
Director Economic,  d-na Prisecaru Camelia – Direcţia de Asistenţă Socială, d-na Ludmila Armaşu - 
Birou  Relaţii  Publice,  dl.  Dan Florea  –  Arhitect  al  municipiului,  d-na  Cristina  Movilă  –  şef  Birou 
Resurse Umane, dl. Cătălin Curelariu – Şef Serviciu Gospodărie Comunală,  dl.  Laurenţiu Dulamă – 
Director SC Parking SA, d-na Boureanu Elena – Director SC Urban SA  şi  reprezentanţi ai mass-mediei 
scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri  locali,  şedinţa este legal constituită  şi se pot începe 
lucrările.

Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  prezintă  procesul-verbal  al  Şedintei  Consiliului  Local  din  data  de 
26.03.2008; fiind supus votului, procesul – verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 1403 din 04.04.2008.
      Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  anexei  privind  completarea 
dispozitiei de convocare a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ cu proiecte de hotărâre de la 
numărul la 18 la nr. 39, fiind supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi cu anexa la aceasta, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare  ale  titlurile  proiectelor  de  hotărâri,  care  a  fost  aprobată  cu 
unanimitate de voturi.
1. HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de eliberarea a autorizaţiilor de racorduri si   bransamente 
la reţelele edilitare de utilităţi publice pe raza municipiului Piatra Neamţ;
                            - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr.9/25.01.2007,  modificată si completată prin 
HCL nr. 45/25.01.2008;
                           - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
3. HOTĂRÂRE privind intrebuintarea unor sume de bani din bugetul local  pe anul 2008 – Cap. 67.02 
“Cultura, recreere şi religie”;
                           - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
4. HOTĂRÂRE privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix “Sediu Primarie”, ca urmare a 
finalizarii  investitiei  “Amenajare  mansarda”  si  trecerea  acestuia  in  patrimoniul  municipiului  Piatra 
Neamţ;
                           - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
5. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe si trecerea acestora in patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ;
                           - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
6. HOTĂRÂRE privind incheierea unui contract de asistenta juridica;
                           - iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
7. HOTĂRÂRE pentru  modificarea HCL 476 din 12.12.2007 privind aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului;
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
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 8. HOTĂRÂRE privind acceptare donatie teren situat in str. Paraul Sarat,
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
 9. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL 424 din 07.12.2006 si HCL 249 din 20.06.2007;
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica     
10. HOTĂRÂRE privind nominalizarea suprafetelor de teren cu folosinta carora s-a constituit aport la 
contractul de societate civila incheiat cu SC Perla Invest SRL;
                          -  iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren situate in 
Bd. Decebal, complex comercial Winmarkt Petrodava, in vederea amenajarii unei terase estivale;
                          -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica     
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea suportarii de catre municipiu a cheltuielilor legate de reamplasarea 
pilonului apartinand SC E-On Moldova Distributie SA;
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica     
13.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  scoaterii  la  licitatie  publica  in  vederea  inchirierii  unui  teren 
proprietatea municipiului in suprafata de 1,5 mp, situat in Bd. Decebal in vederea amplasarii unui panou 
publicitar iluminat;
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica   
14. HOTĂRÂRE privind acordul de principiu asupra achizitionarii, prin schimb sau cumparare, a unor 
suprafete de teren situate pe dealul Cozla, necesare obiectivului de investitii „Dezvoltare Infrastructura 
Turistica Cozla”
                           -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica    
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren situate pe str. Mihai Stamatin, 
f.nr, catre SC Auto Tempo SRL, in vederea construirii unui spatiu de depozitare si extindere constructie 
existenta;
                          -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica    
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea realizarii investitiei pod acces auto peste Paraul Doamna si cedarea 
acesteia de catre investitor Municipiului Piatra Neamt (domeniul public);
                          -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului partial al terenurilor apartinand domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamt
                          -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica    

II.  ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI ADRESATE EXECUTIVULUI

Anexă la ordinea de zi a şedinţei ordinară din 10.04.2008

18. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit 
Legii nr.15 din 2003, d-nei Iosub Diana;
                          -   iniţiator – Viceprimar Mihaela Stoica    
19. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,  d-nei 
Ifrim Carmen Elena;
               -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
20. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,  d-lui 
Iancu Dan;
               -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
21. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii  nr. 15/2003, d-nei 
Pintilie Nadia Elena;
               -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
22. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Ricea Ionut Eduard;
               -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
23. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,  d-nei 
Petraru Adina Mihaela;
                       -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
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24. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,  d-nei 
Petraru Razvan Vasile;
                           -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
25. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,   d-nei 
Iacob Gabriela;
                -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
26. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Bucur Ţepes Maricel;
                           -   iniţiator –  Viceprimar Mihaela STOICA 
27. HOTARÂRE privind aprobare PUZ şi RLU afferent – Extinderea şi schimbarea destinaţiei a două 
apartamente  suprapuse  în  spaţii  comerciale  şi  birouri  P+1E,  în  str.  M.  Viteazu  nr.  36,  Bl.  A1, 
partamentele 3 şi 4 – proprietatea SC Negură Comerţ Grup SRL şi extindere Parter cu spaţii comerciale 
şi birouri a spaţiilor cu alte destinaţii existente la parterul aceluiaşi bloc;
                          - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
28. HOTARÂRE privind acordarea de facilitati fiscale pentru unele persoane fizice si persoane juridice.
                          - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
29.  HOTARÂRE privind  modificarea  HCL  nr.73  din  14.02.2008,  privind  aprobarea  asocierii 
Municipiului Piatra Neamt cu Camera de Comert si Industrie in vederea derularii unui proiect de interes 
comun;
                         - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
30.  HOTARÂRE pentru  modificarea  şi  completarea  HCL  nr.  213/25.08.2005  privind  stabilirea 
criteriilor suplimentare  pentru atribuirea de terenuri  în vederea construirii  de locuinţe pentru tineri, 
conform  Legii nr. 15/2003;
                        - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
31. HOTARÂRE privind rectificarea bugetului local al municipului Piatra Neamt, pe anul 2008;
                        - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
32. HOTARÂRE privind preluarea investitiei “Telecabina” de catre SC Perla Invest SRL;
                        - initiator – Viceprimar Vasile OUATU
33. HOTARÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,      d-nei 
Florea Ana Andreea;
                       - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
34. HOTARÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,      d-nei 
Bica Irina   
                      - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
35. HOTARÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,      dl. 
Romanescu Costel;
                     - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
36. HOTARÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,      d-nei 
Berbece Elena Angelica;
                     - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
37. HOTARÂRE privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
David Ioan;
                     - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
38.  HOTARÂRE privind  aprobarea  extinderii  asociaţiei  formată  din  municipiul  Piatra  Neamţ,  SC 
ALCORADU SRL şi Club Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;
                     - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
39. HOTARÂRE privind transmiterea construcţiei  cu destinaţia grup sanitar  7 Plopi din Municipiul 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, ca şi bun de retur, în cadrul contractului nr. 46782/06.09.2007 de 
delegare de gestiune directă  a serviciului  de ecarisaj,  întreţinere si  exploatare  a toaletelor  publice şi 
ecologice, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ si S.C. Salubritas S.A.;
                       - initiator – Viceprimar Mihaela STOICA
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Dl. Gheorghe Dumitreasa, consilier local, precizează că in mapa de comisie lipsesc hotărârile nr.
4 şi 5, rapoarte de specialitate, note de fundamentare şi actele semnate de dl. Secretar Vasile Vişan.

Dl.  Gheorghe  Dumitreasa,  consilier  local,  menţionează  că  i  s-a  motivat  că  nu  este  hârtie  în 
Primărie.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind  stabilirea  condiţiilor  de  eliberarea  a  autorizaţiilor  de  racorduri  si    bransamente  la 
reţelele edilitare de utilităţi publice pe raza municipiului Piatra Neamţ; 
          Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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.218 a 
Consiliului Local.

         Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local proiectul  de 
hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.9/25.01.2007,  modificată si completată prin HCL 
nr. 45/25.01.2008;
         Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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.219 a 
Consiliului Local.

            Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind intrebuintarea unor sume de bani din bugetul local  pe anul 2008 – Cap. 67.02 “Cultura, 
recreere şi religie”;

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

Dl. Adrian Armencea, consilier local, precizează că este de acord cu acest proiect, dar acum 2 
şedinţe de Consiliu Local s-a hotărât ca o comisie să aprobe aceste sume de bani. Ar trebui ca această 
comisie să-şi facă datoria.

D-na Elena Boengiu,  consilier  local,  intervine spunând că această comisie  nu are atribuţii  de 
avizare a sumelor de bani, ci a proiectelor de  finaţare.  Comisia analizează numai proiectele, să nu se 
confunde.

D-na  Elena Boengiu,  consilier  local,  propune ca Amendament  “la poziţia  2,  pentru asistenţii 
comunitari, să fie suma de 5.000 lei şi nu de 15.000 lei”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan intreabă pe dl. Armencea Adrian dacă ştie in ce constă activitatea 
“Zilele Fotbalului Nemţean”.

Dl. Adrian Armencea, consilier local, răspunde că este o competiţie la care participă repezentanţii 
tuturor liceelor din municipiul Piatra Neamţ.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că preferă ca tinerii sa facă sport decât să umble 
prin baruri şi să consume droguri.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local amendamentul 
propus de d-na Boengiu Elena, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
          Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 220 a 
Consiliului Local.

 Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix “Sediu Primarie”, ca urmare a finalizarii 
investitiei “Amenajare mansarda” si trecerea acestuia in patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
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 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 18 voturi PENTRU si 1 vor ABŢINERE (dl. Dumitreasa Gheorghe).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 221 a 
Consiliului Local.

 Dl.  Valeriu  Andriţa,  reşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  constituirea  de mijloace  fixe si  trecerea  acestora  in  patrimoniul  municipiului  Piatra 
Neamţ;
  Comisia  de  specialitate  nr.  1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl.  Gheorghe  Dumitreasa,  consilier  local,  intervine  spunând  că   suma  prevăzută  pentru 
modernizare- şcoala nr.3 s-a greşit.

D-na Elena Boengiu, consilier local, menţioneză că s-a corectat.
   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. 222 a 
Consiliului Local.

          Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind incheierea unui contract de asistenta juridica;                             
   Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 223 a 
Consiliului Local .

     Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  modificarea  HCL  476  din  12.12.2007  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de 
funcţii şi numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 224 a 
Consiliului Local .

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind acceptare donatie teren situat in str. Paraul Sarat;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 
225 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind rectificarea HCL 424 din 07.12.2006 si HCL 249 din 20.06.2007;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
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Dl.  Gheorghe Dumitreasa, consilier local, intervine spunând că are intrebari la acest proiect de 
hotărâre.

Dl. Secretar Vasile Vişan, menţioneză că s-a făcut o confuzie între schitul din vale şi mănăstirea 
din deal, intrucât s-au inversat suprafeţele terenurilor, dar s-a corectat.

Dl. Gheorghe Dumitreasa, consilier local, intervine spunând că ştie că sunt probleme acolo, s-a 
dat in judecată.

Dl. Secretar Vasile Vişan, menţioneză că proprietarii nu au acte de proprietate şi fac acţiune în 
constatare, pentru a se dovedi că ce s-a construit pe terenuri este al lor.

Dl. Gheorghe Dumitreasa, consilier local, intreabă dacă au construit fără autorizaţie
Dl. Secretar Vasile Vişan, afirmă că au construit fără autorizaţie.

           Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Andriţa  Valeriu,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind nominalizarea suprafetelor de teren cu folosinta carora s-a constituit aport la contractul 
de societate civila incheiat cu SC Perla Invest SRL;

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

Dl. Andriţa Valeriu , Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat  cu  17  voturi  PENTRU  si  2  voturi  ABTINERE  (dl.  Armencea  Adrian  si  dl.  Dumitreasa 
Gheorghe).

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

Dl.  Valeriu  Andriţa,   Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  aprobarea  inchirierii  prin  licitatie  publica  a  unei  suprafete  de  teren  situate  in  Bd. 
Decebal, complex comercial Winmarkt Petrodava, in vederea amenajarii unei terase estivale;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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  17  voturi  PENTRU  si  2  voturi  ABTINERE  (dl.  Armencea  Adrian  si  dl.  Dumitreasa 
Gheorghe).

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

         Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea suportarii de catre municipiu a cheltuielilor legate de reamplasarea pilonului 
apartinand SC E-On Moldova Distributie SA;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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 17 voturi PENTRU si 2 voturi ABTINERE (d-na Nica Tamara şi d-na Vintea Georgeta ).

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

Dl. Valeriu Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  la  licitatie  publica  in  vederea  inchirierii  unui  teren  proprietatea 
municipiului in suprafata de 1,5 mp, situat in Bd. Decebal in vederea amplasarii unui panou publicitar 
iluminat;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
230 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind acordul de principiu asupra achizitionarii, prin schimb sau cumparare, a unor suprafete 
de teren situate pe dealul Cozla, necesare obiectivului de investitii „Dezvoltare Infrastructura Turistica 
Cozla”;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dumitreasa, consiler local, intreabă dacă este vorba de schimb sau de cumpărare?
D-na Viceprimar Mihaela Stoica precizează că este acordul de principiu al consilierilor locali, 

pentru a putea începe demersurile.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan, intervine spunând că va mai fi o hotărâre prin care se va menţiona 

schimb sau cumpărare. Toate acordurile de principiu nu sunt cu finalizare sau cu execuţie, în hotărârea 
de consiliu local se va menţiona dacă este schimb sau cumpărare. Proprietarul să vadă că se dă acordul 
de principiu, ca să se poată negocia.

Dl. Gheorghe Munteanu, consilier local, intervine spunând că într-adevăr Consiliul Local cere 
acest teren,  pentru că cetăţenii care locuiesc in cartierul Dărmăneşti să poată urca la Telescaun.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan, menţioneză că toată lumea a reclamat că nu poate urca la Telescaun, 
pentru că nu au drum de acces. Din acest motiv Primăria se conformează, Consiliul Local dă  acordul de 
principiu şi se va discuta cu proprietarii în vederea unui schimb de terenuri sau a unei compensaţii în 
bani.
          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. 
231 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren situate pe str. Mihai Stamatin, f.nr, catre 
SC Auto Tempo SRL, in vederea construirii unui spatiu de depozitare si extindere constructie existenta;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.  Gheorghe Dumitreasa, consiler local,  intreabă dacă este vorba de concesionare directă sau 
prin licitaţie.

D-na  Viceprimar  Mihaela  Stoica  menţioneză  că  este  concesionare  directă  în  prelungirea 
proprietăţii, este vorba de 200 mp;

Dl. Gheorghe Dumitreasa, consiler local, afirmă că este cam mult, întrucât pe o suprafaţă de 55 
mp se poate construi o casă, iar în proiect este menţionat 355 mp.

D-na Viceprimar Mihaela Stoica menţioneză că nu a ştiut că este 355 mp.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan propune să se respingă proiectul, pentru că era prevăzut până in 200 

mp.
Dl.  Secretar  Vasile  Vişan  menţioneză  că  poate  trece  proiectul  de  hotărâre,  dacă  se  face  un 

amendament astfel: nu cu concesionare directă, ci cu licitaţie publică.
 Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, intreabă cine formulează amendamentul.
D-na Elena Boengiu, consilier local, propune următorul amendamentul: "in loc de fără licitaţie 

publică, să fie cu licitaţie publică".
Dl.  Valeriu Andriţa,  Preşedinte de şedinţă,  supune la vot amendamentul formulat,  care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
          Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat impreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

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

7



          Dl.  Andriţa Valeriu, Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind aprobarea realizarii investitiei pod acces auto peste Paraul Doamna si cedarea acesteia 
de catre investitor Municipiului Piatra Neamt (domeniul public);

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
          Dl. Andriţa Valeriu, 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. 
233 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  aprobarea  inventarului  partial  al  terenurilor  apartinand  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamt;

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. 
234 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, cere permisiunea Consiliului Local de a citi numai 
numărul la proiectele de  hotărâre privind atribuire terenurilor in baza legii nr.15/2003, pentru a fi votate 
mai repede.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Iosub Diana;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
235 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Ifrim Carmen Elena;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
236 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui Iancu Dan;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
237 a Consiliului Local.
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Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Pintilie Nadia Elena;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
238 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui Ricea Ionuţ Eduard;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
239 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Petraru Adina Mihaela;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
240 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui Petraru Răzvan Vasile;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
241 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-ne Iacob Gabriela;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
242 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui Bucur Ţepeş Maricel;
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Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
243 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  aprobare  PUZ  şi  RLU  afferent  –  Extinderea  şi  schimbarea  destinaţiei  a  două 
apartamente  suprapuse  în  spaţii  comerciale  şi  birouri  P+1E,  în  str.  M.  Viteazu  nr.  36,  Bl.  A1, 
partamentele 3 şi 4 – proprietatea SC Negură Comerţ Grup SRL şi extindere Parter cu spaţii comerciale 
şi birouri a spaţiilor cu alte destinaţii existente la parterul aceluiaşi bloc;

Comisia  de  specialitate  nr.  2 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  cu  următorul 
amendament :"extindere la parter" şi propune adoptarea acestuia.
          Dl. Valeriu Andriţa,  Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
          Dl. Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi un vot ABŢINERE (dl. Băiceanu 
Ion).

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

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind acordarea de facilitati fiscale pentru unele persoane fizice si persoane juridice.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 
245 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  modificarea HCL nr.73 din 14.02.2008, privind aprobarea asocierii Municipiului Piatra Neamt 
cu Camera de Comert si Industrie in vederea derularii unui proiect de interes comun;

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

Dl. Gheorghe Armencea, consilier local, intreabă cu ce vine Primăria ?
Dl. Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând Primăria pune la dispoziţie terenul, iar Camera de 

Comerţ utilităţile.
          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. 
246 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
pentru modificarea  şi  completarea HCL nr.  213/25.08.2005 privind stabilirea  criteriilor  suplimentare 
pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, conform  Legii nr. 15/2003.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 
247 a Consiliului Local.
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Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al municipului Piatra Neamt, pe anul 2008;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 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. 
248 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind privind preluarea investitiei “Telecabina” de catre SC Perla Invest SRL;

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 18 voturi PENTRU si 1 vot ABŢINERE (dl.Armencea Adrian).

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

Dl.  Valeriu  Andriţa,   Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Florea Ana Andreea;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
250 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Bică Irina Andreea;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
251 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui Romanescu Costel;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
252 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-nei Berbece Elena Angelica;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
253 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre privind atribuirea de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala potrivit Legii nr.
15 din 2003, d-lui David Ioan;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
254 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu  Andriţa,  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  privind  extinderii  asociaţiei  formată din municipiul Piatra Neamţ,  SC ALCORADU SRL şi 
Club Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 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. 
255 a Consiliului Local.

Dl.  Valeriu Andriţa, Preşedinte de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  transmiterea construcţiei  cu destinaţia  grup sanitar  7 Plopi din Municipiul Piatra Neamţ,  str. 
Ştefan cel Mare, ca şi bun de retur, în cadrul contractului nr. 46782/06.09.2007 de delegare de gestiune 
directă a serviciului de ecarisaj, întreţinere si exploatare a toaletelor publice şi ecologice, încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ si S.C. Salubritas S.A.;

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. 
256 a Consiliului Local.

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. ANDRIŢA VALERIU – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

Dl. VIŞAN VASILE -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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