
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 29.345 din 19.06.2008

 PROCES VERBAL
Încheiată astăzi, 17.06.2008, în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În temeiul  dispoziţiilor art. 39  (1), ale art. 68 (1) şi ale art. 115 (1) lit. a) din Legea nr. 215 
privind  administraţia  publică  locală  (republicată),  prin  DISPOZIŢIA  nr.2131  din  12.06.2008, 
PRIMARUL a  convocat Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  consilierii  fiind  invitaţi  la 
şedinţă ordinară pentru data de 17.06.2008, orele 16.30, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare, nr. 8.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Vasile Ouatu, d-na 
Viceprimar–  Mihaela  Fănica  Stoica,  Secretarul  Municipiului  –  Dl.Vasile  Vişan  şi  majoritatea 
consilierilor care au fost aleşi, şedinţa fiind statutară. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-
na Dorina Staicu– Direcţia  Economică,  d-na Violeta Ciurlea– Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, 
dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului,  d-na Ioana Sârghii- Direcţia Comunicare, reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 20 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. De la şedinţă lipseşte motivat d-na Cornelia Alexandra Tudorancea, iar nemotivat lipsesc d-
na Georgeta Vintea-consilier local, dl. Daniel Harbuz – consilier local. 

Dl.Vasile  Vişan-Secretarul  municipiului  propune  domnilor  şi  doamnelor  consilieri  locali, 
avand în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al d-lui consilier Valeriu Andriţa a încetat, 
ca şedinţa Consiliului Local să înceapă votarea proiectului de hotărare privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă.

Dl.Vasile Vişan-Secretarul municipiului îi roagă pe consilierii locali prezenţi să facă propuneri 
în acest sens.

D-na Elena Boengiu, consilier local,  îl propune pe dl. Neculai Ivanov  preşedinte de şedinţă.
Propunerea  d-nei  Elena  Boengiu,  consilier  local  este  supusă  la  vot  şi  a  fost  aprobată  cu 

unanimitate de voturi.
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă  Hotărârea Nr. 376 a 
Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov– Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal 
al  şedinţei ordinare din data de 29.05.2008. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl.Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr.2131 din 12.06.2008, cu proiectul de hotărâre nr.25 retras de pe ordinea de zi.

Dl.Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local ordinea de zi a 
şedinţei, cu modificările şi completările ulterioare ale titlurilor proiectelor. Propunerea a fost aprobată 
în unanimitate.

1. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 
anul 2008;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

3. HOTĂRÂRE privind întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008-Cap.
67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

4. HOTĂRÂRE privind  acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director 
sau director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Piatra 
Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
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5. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Boşca Cătălin Mihai; 
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

6. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Staicu Irina; 
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

7. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Fodor Elena Gabriela Lucia; 
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

8. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Gheorghiu Oana Iuliana;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

9. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Căpăţână Laura;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

10.HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Amariei Ioana;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

11. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Şchiopu Alexandru;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

12. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Benţa Theodora Alexandra;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

13. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Căpăţână Sorina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

14. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Iftimia Florin;
               - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

15. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Istrate Mihai Florin;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

16. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Nica Andrei;
            - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

17. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 
d-nei Nica Andra Ioana           
           - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

18. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Nohai Vasile Cristian;
               - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

19. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
nei Dumitraşcu Andreea Luiza;
             - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

20. HOTĂRÂRE privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-
lui Izbândă Constantin;
            - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

21.  HOTĂRÂRE privind  acordarea  de  facilităţi  fiscale  pentru  unele  persoane  fizice  şi 
persoane juridice;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

22.  HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial situat în Piatra 
Neamţ, str.Adâncata, nr.34, bl.F34, parter, ap.3, proprietari ASTANCĂI Constantin şi Antoaneta;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
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23.  HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial situat în Piatra 
Neamţ, str.Cetatea Neamţului, nr.98, proprietari AFLOAREI Toader şi Liliana;
              - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

24.  HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial situat în Piatra 
Neamţ, str.Aleea Brazilor, nr.29, proprietari ONU Neculai şi ONU Elena;             
             - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   25. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social la SC LOCATO SA prin aport 
în natură;  - RETRAS
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   26. HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi R.L.U. aferent –Lotizarea terenului în suprafaţă de 
7840 mp în opt loturi pentru realizarea a opt locuinţe individuale cu regim de înălţime variat P, P+1E
+M şi P+2E pe terenuri proprietăţi particulare, realizarea drumului de acces cu lăţimea 7m din strada 
Apusului şi abrogarea HCL nr.310 din 28.09.2006;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   27.  HOTĂRÂRE privind  aprobare  PUZ  şi  R.L.U.  aferent-Locuinţă  D+P+M  pe  teren 
proprietatea  COJOCARU  Natalia  şi  Locuinţă  P+M  pe  teren  proprietatea  GIDA  FLORIN,  strada 
Pietrelor;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   28.  HOTĂRÂRE privind  aprobare  PUZ şi  R.L.U.  aferent-  completator  al  PUZ şi  R.L.U. 
aferent aprobat prin HCL nr.341 din 27.09.2007-Lotizarea în 14 loturi construibile pentru realizarea a 
14 locuinţe individuale cu regim de înălţime D+P+1E pe terenuri  proprietăţi  particulare,  realizarea 
drumurilor de acces din strada Cetatea Neamţului;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

  Anexa la ordinea de zi

  29. HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosinţă a două CT de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  30.  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului  de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Piatra 
Neamţ, domnului Ioan Holender;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

             
  Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul  de hotărâre nr.  2 
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2008;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
 Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea nr. 377 a Consiliului.

  Dl. Neculai Ivanov- Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.3 privind 
întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2008-Cap.67.02 “Cultură, recreere şi religie”;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
  D-na Irina Hirţe-consilier local propune un amendament: la punctul 11 dn anexă-Premierea cadrelor didactice 

pensionare- să se acorde suma de 22.000 lei pentru premierea cadrelor didactice, în loc de 14.000 lei.
Dl. Gheorghe Armencea-consilier local întreabă ce înseamnă “Alte cheltuieli” la punctul 17 din anexă.
Dl.Neculai Ivanov-preşedinte de şedinţă spune că poate fi vorba de comisioane bancare, căci banii se transferă 

prin bancă şi atunci apar cheltuieli bancare.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei Irina Hirţe-consilier local.
Amendamentul este adoptat cu unanimitate de voturi
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat cu amendament.  Proiectul de 

hotărâre cu amendament a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 378 a Consiliului.

   Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.4 privind 
acordarea  avizului  consultativ  pentru  numirea  în  funcţia  de  director  sau  director  adjunct  al  unităţilor  de  învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Piatra Neamţ;

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
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  Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 379 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.5 privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Boşca Cătălin Mihai; 

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 380 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.6 privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Staicu Irina; 

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 381 a Consiliului.

 Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.7 privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Fodor Elena Gabriela Lucia;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 382 a Consiliului.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local Proiectul de hotărâre nr.8 privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Gheorghiu Oana Iuliana;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 383 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.  9 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Căpăţână Laura;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 384 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.10 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Amariei Ioana;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 385 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.11 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Şchiopu Alexandru;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 386  a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.12 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Benţa Theodora Alexandra;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 387 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.13 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Căpăţână Sorina;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu  
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 388 a Consiliului.
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Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de  hotărâre  nr.14  privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Iftimia Florin;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 389 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.15 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Istrate Mihai Florin;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 390 a Consiliului.

Dl.  - Neculai  Ivanov  Preşedinte  de  şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de  hotărâre  nr.16  privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Nica Andrei;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 391 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.17 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Nica Andra Ioana;         

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 392 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.18 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Nohai Vasile Cristian;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 393 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.19 
privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Dumitraşcu Andreea Luiza;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 394 a Consiliului.

Dl. Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de  hotărâre  nr.20  privind 
atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Izbândă Constantin;

Comisiile  de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 395 a Consiliului.

               
Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul de hotărâre nr. 21 

privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi persoane juridice;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 396 a Consiliului.

             
  Dl. Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul de hotărâre nr.22 
privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial situat în Piatra Neamţ, str.Adâncata, nr.34, bl.F34, parter, ap.3, 
proprietari ASTANCĂI Constantin şi Antoaneta;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. - Neculai Ivanov Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 397 a Consiliului.

               

5



 Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.23 
privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial situat în Piatra Neamţ, str.Cetatea Neamţului, nr.98, proprietari 
AFLOAREI Toader şi Liliana;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 398 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.24 
privind menţinerea destinaţiei actuale a spaţiului comercial  situat în Piatra Neamţ, str.Aleea Brazilor, nr.29, proprietari 
ONU Neculai şi ONU Elena;             

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
 Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 399  a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.26 
privind aprobare PUZ şi R.L.U. aferent –Lotizarea terenului în suprafaţă de 7840 mp în opt loturi pentru realizarea a opt 
locuinţe individuale cu regim de înălţime variat P, P+1E+M şi P+2E pe terenuri proprietăţi particulare, realizarea drumului 
de acces cu lăţimea 7m din strada Apusului şi abrogarea HCL nr.310 din 28.09.2006; 

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
 Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 400 a Consiliului.

Dl.  Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de hotărâre  nr.27 
privind aprobare PUZ şi R.L.U. aferent-Locuinţă D+P+M pe teren proprietatea COJOCARU Natalia şi Locuinţă P+M pe 
teren proprietatea GIDA FLORIN, strada Pietrelor;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 401 a Consiliului.

               
 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul de hotărâre nr. 28 
privind aprobare PUZ şi R.L.U. aferent- completator al PUZ şi R.L.U. aferent aprobat prin HCL nr.341 din 27.09.2007-
Lotizarea în 14 loturi construibile pentru realizarea a 14 locuinţe individuale cu regim de înălţime D+P+1E pe terenuri 
proprietăţi particulare, realizarea drumurilor de acces din strada Cetatea Neamţului;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 402  a Consiliului.

                
Dl. Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul de hotărâre nr. 29 

privind retragerea dreptului de folosinţă a două CT de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ;
Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Gheorghe Dumitreasa-consilier local întreabă de ce se retrage dreptul de folosinţă a CT de la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean.
D-na Mihaela Stoica-Viceprimar spune că Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ nu are suficienţi bani pentru a 

reabilita  acele  spaţii,  şi  atunci  se  va găsi  o soluţie  pentru a  da Inspectoratului  Şcolar  Judeţean Neamţ terenuri  pentru 
construirea de grădiniţe.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat. Proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 403  a Consiliului.

 Dl. Neculai  Ivanov - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului Local  Proiectul de hotărâre nr. 30 
privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Piatra Neamţ, domnului Ioan Holender;

Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl.  Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.  Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă Hotărârea Nr. 404 a Consiliului.
Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  şedinţă,  declară  închise  lucrările 

şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
1. Dl. Neculai Ivanov Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
2. Dl. Vişan Vasile - Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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