
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.  3899 din 28.01.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi 25.01.2008 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. 228 din 18.01.2008, 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 majoritatea consilierilor care au fost aleşi, 
şedinţa fiind statutară. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Silvia Olaru – Director Economic, d-
na Dana Mungiu – Şef Birou Relaţii Publice, d-na Ludmila Armaşu - Birou Relaţii Publice, dl. Dan Florea – 
Arhitect  al  municipiului,  d-na  Lăcrămioara  Pintilie  –  Director  Executiv  Adjunct  –  Direcţia  Urbanism  şi 
Amenajarea Teritoriului, d-na Lucica Popîrda – Şef serviciu Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. Cătălin 
Curalariu – Şef serviciu Gospodărie Comunală, d-na Violeta Ciurlea – Direcţia Patrimoniu, d-na Oana Irimia – 
Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, D-na Afrodita Someşan - Direcţia Unitatea de Implementare a 
Proiectelor, dl. Cristi Sabin – Direcţia Taxe şi Impozite, dl. Laurenţiu Dulamă – Director SC Parking SA, d-na 
Elena Boureanu – Director S.C. URBAN S.A., dl. Paul Cristi Vătăjelu – Director S.C. PUBLISERV SRL şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

    Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul-verbal al Şedintei Consiliului Local din data de 19.12.2007; 
fiind supus votului, procesul – verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

    Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 228 
din 18.01.2008.

    Dl. Neculai Ivanov - 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 45 la nr. 52 
şi retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri nr.  34 şi nr. 43, fiind supusă votului, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

    Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi cu anexa, cu modificările ti-
tlurilor proiectelor de hotărâre, propunerea a fost aprobată cu   unanimitate de voturi.
1. HOTĂRÂRE   privind  modificarea  şi  completarea  HCL  nr.  282/31.08.2006  pentru  aprobarea 

actualizării inventarului locurilor de joacă aflate în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE   pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCL 152/31.05.2007 privind impozitele şi taxele 
locale pentru anul 2008;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE   privind completarea valorii de inventar a mijloacelor fixe: “Baie Comunală”, “Stadion 

municipal”şi “Iluminat ornamental” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4. HOTĂRÂRE   privind  întrebuinţarea  unor  sume de  bani  din  bugetul  local   pe  anul  2007 –  Cap. 
67.02“Cultura, recreere şi religie” ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE   pentru rectificarea  HCL nr.  464 din 29.11.2007 privind delegarea  de gestiune  prin 

concesiune directă către SC Apa Serv SA a reţelelor de canalizare menajeră şi a reţelelor de alimentare 
cu apă în sistemul zonal Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE   privind aprobarea  Studiului  de fezabilitate  pentru investiţia  “Anvelopare  termică  la 

blocul de locuinţe A2 – str. Aleea Ulmilor nr. 30”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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7. HOTĂRÂRE   privind aprobarea  Studiului  de fezabilitate  pentru investiţia  “Anvelopare termică  la 
blocul de locuinţe K0 – str. Dărmăneşti nr. 24”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
8. HOTĂRÂRE    privind aprobarea  Studiului  de fezabilitate  pentru investiţia  “Anvelopare  termică  la 

blocul de locuinţe K1 – str. Dărmăneşti nr. 26”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     

9. HOTĂRÂRE   privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat în cadrul Proiectului PHARE 2006 
Măsuri  de Incluziune  Socială,  Linia  de buget  Phare/2006/018-147.04.02 Referinţă  :01,  în  vederea 
implementării proiectului “Formare, orientare şi inserţie profesională a unui grup de persoane de etnie 
romă din Piatra Neamţ, aflate în situaţie de risc”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE   privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi persoane juridice;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      
11. HOTĂRÂRE    privind constituirea parţială de mijloace fixe : “Locuinţe sociale de necesitate – str. 

Muncii” şi “Iluminat Ştrand municipal”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     

12. HOTĂRÂRE    privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi organizare şi a Regulamentului 
intern ale Creşei Piatra Neamţ pentru anul 2008;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
13. HOTĂRÂRE     privind aprobarea Organigramei,  statului de funcţii şi statului de personal ale Creşei 

Piatra Neamţ pentru anul 2008;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     

14. HOTĂRÂRE   privind aprobarea  aplicării  Municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin proiectul „Program de 
Îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
15. HOTĂRÂRE   privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul 

Tehnic Gheorghe Cartianu în cadrul proiectului PHARE “Cartianu 2009”; 
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     

16. HOTĂRÂRE   privind  acordarea  de  gratuităţi  pe  mijloacele  de  transport  urban  de  călători  unor 
categorii sociale;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
17. HOTĂRÂRE   pentru abrogarea HCL nr. 479/2007 privind aprobarea proiectului “Modernizarea str. 1 

Decembrie 1918 şi str. Cetatea Neamţului din municipiul Piatra Neamţ” şi a cheltuielilor legate de 
proiect;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
18. HOTĂRÂRE   privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Etajarea  şi  extinderea  spaţiului  comercial 

existent pentru funcţiunea Spaţiu comercial şi sedii firme – birouri D+P+2E, în Piaţa Ştefan cel Mare, 
pe terenuri propietatea SC ALB şi NEGRU SRL, proprietatea municipiului Piatra Neamţ şi pe teren cu 
regim juridic de clarificat;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
19. HOTĂRÂRE   privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Sediu firmă – birouri D+P+2E, parcare proprie, 

pe teren proprietatea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, în Bulevardul Republicii nr. 4;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      

20. HOTĂRÂRE   privind aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Lotizarea  în  5  loturi  construibile  pentru 5 
locuinţe P-P+1E-P+2 a terenului proprietate particulară, între care lotul şi locuinţa proprietatea Cucu 
Eugen  şi  Cucu  Maria,  accese  cu  drept  de  servitute  gratuită  pe  drumul  creat  din  str.  Fermelor  – 
amenajat pe terenul proprietatea SC URBANEX SA;    

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      
21. HOTĂRÂRE   privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea, etajarea şi schimbarea destinaţiei 

locuinţei existente în Sediu firmă – birouri P+2E pe teren proprietatea Istrati Eftime, în str. Durăului 
f.n.;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      
22. HOTĂRÂRE   privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Hotel P+3E+M şi complex de cazare P+2E+M 

cu restaurant  şi  parcare  proprie  –  rezultate  din  schimbarea  parţială  a  funcţiunii  imobilelor  pentru 
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alimentaţie publică existente, în Parcul Cozla – cu acces din aleea parcului şi str. Ion Creangă, pe 
terenuri proprietatea SC COZLA SA şi proprietatea municipiului Piatra Neamţ;    

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      
23. HOTĂRÂRE   privind aprobare PUZ şi RLU aferent - “Cartierul tinerilor” - Lotizarea terenului cu 

suprafaţa  8,5  ha,  situat  în  Punctul  Băcioaia  cu  acces  din  str.  Dragoş  Vodă,  în  loturi  construibile 
destinate tinerilor pentru construirea de locuinţe individuale proprietate P+1E-P+M – conform Legii 
nr. 15 din 09.01.2003 modificată şi completată de Legea nr. 175 din 17.05.2004;      

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
24. HOTĂRÂRE   privind  aprobare  PUZ  şi  RLU  aferent  –  Modificator  şi  completator  al  PUD  - 

“Bulevardul Decebal între Piaţa Mihail Kogălniceanu şi intersecţia cu Bulevardul Republicii” aprobat 
prin HCL nr. 216 din 29.06.2006, pentru modificările la Plomba dintre Blocurile H1 şi H2 – beneficiar 
SC  ALB  ŞI  NEGRU  SRL  şi  la  Extinderea  Spaţiului  comercial  SC  TABESH  SRL  şi  pentru 
completările  –  Casa  Căsătoriilor  a  Primăriei  municipiului  Piatra  Neamţ  cu  acces  din  strada 
Paharnicului, Extinderea, etajarea şi schimbarea destinaţiei CT nr. 6 în Spaţiu comercial – beneficiar 
SC MAX COMPUTERS SRL;                     

 -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
25. HOTĂRÂRE   privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Sediul  Direcţiei  pentru  Sport  a  Judeţului 

Neamţ,  pe teren  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamţ,  în  administrarea  Direcţiei  pentru Sport  a 
Judeţului Neamţ, parcare aferentă, pe DN 15D f.n.;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
26. HOTĂRÂRE   privind  menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu comercial cu acces direct din exterior, 

existentă din 1996, în str.  Nicolae Iorga nr. 52, bloc 52, parter, ap. 13, proprietatea Roibu Vasile şi 
Roibu Liliana;

       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
27. HOTĂRÂRE   privind  constituirea unor bunuri proprietate a municipiului Piatra Neamţ ca aport al 

municipalităţii în cadrul contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
28. HOTĂRÂRE   privind  aprobarea unor noi amplasamente pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru 

chioşcurile  de  difuzare  a  presei  şi  suplimentarea  cu  aceste  locaţii  noi  a  contractului  de  asociere 
încheiat cu SC Grupul de Presă Accent SRL;

        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE   privind  aprobarea asocierii  cu Serviciul  de Ambulanţă  Judeţean Neamţ în vederea 

derulării unui program de asistenţă medicală de urgenţă pe raza municipiului Piatra Neamţ;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
30. HOTĂRÂRE    privind   aprobarea  unor  modificicări  şi  completări  ale  contractului  de  delegare  de 

gestiune  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  organizare,  funcţionare  şi  administrare  a  Băii 
comunale;

       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
31. HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  traseului  şi  tarifului  pentru  trenuleţul  de  agrement  din  dotarea 

Ştrandului Municipal;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
32. HOTĂRÂRE   privind aprobarea reducerii capitalului social al SC Locato SA şi trecerii în domeniul 

privat al municipiului Piatra Neamţ a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat pe str. 
Privighetorii bl. B10 parter;

        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE   privind transmiterea în folosinţă gratuită  a Inspectoratului  Şcolar Judeţean Neamţ a 

spaţiilor disponibile din incinta a două CT dezafectate în vederea organizării unor grădiniţe;
         -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE   privind modificarea HCL nr. 463/29.11.2007;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE   privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri proprietate a municipiului Piatra 

Neamţ;
         -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE   privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor terenuri 

propietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
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        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
37. HOTĂRÂRE   privind modificarea HCL nr. 394/31.10.2007;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
38. HOTĂRÂRE   privind  modificarea  hotărârilor  Consiliului  Local  referitoare  la  vânzarea  terenurilor 

concesionate pe care s-au realizat construcţii direct către proprietarii acestora care sunt constructori de 
bună credinţă;

        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE   privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
40. HOTĂRÂRE   privind modificarea statului de funcţii ale aparatului permanent de lucru al Consiliului 

Local;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
41. HOTĂRÂRE    privind  aprobarea  Organigramei,   statului  de  funcţii  şi  statului  de  personal  ale 

Centrului Social “PIETRICICA” Piatra Neamţ pentru anul 2008;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
42. 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 – Primar Gheorghe Ştefan
43. HOTĂRÂRE   privind modificarea Anexei nr. 1 la contractul de concesiune nr. 42.265 din 13.10.2005 

încheiat cu SC XDATA SOFT S.R.L.;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
44. HOTĂRÂRE   privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului 

Piatra Neamţ, perioada 01.12.2006 – 01.12.2007;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

II.  ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI ADRESATE EXECUTIVULUI
Anexă la ordinea de zi a şedinţei ordinară din 12.12.2007

45. HOTĂRÂRE   privind  completarea  contractului  de  asociere  nr.  26.628/01.05.2007  încheiat  între 
Municipiul Piatra Neamţ şi  S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L.; 

       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
46. HOTĂRÂRE   privind participarea municipiului Piatra Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul gestionării deşeurilor la nivelul Judeţului Neamţ;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
47. HOTĂRÂRE   privind acceptarea donaţiei făcută de SC Medimpact SRL din Cluj Napoca, în favoarea 

municipiului Piatra Neamţ;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
48. HOTĂRÂRE   privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/25.01.2007;
       -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
49. HOTĂRÂRE    pentru  completarea  HCL nr.336/26.10.2006 privind  aprobarea  procesului  verbal  de 

custodie  a  centralelor  termice  către  S.C.  Aqua  Calor  S.A.,  aprobare  valorificare  fier  vechi  şi 
împuternicirea S.C. Aqua Calor S.A. în vederea valorificării; 

        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
50. HOTĂRÂRE   privind  stabilirea  unor  reglementări  referitoare  la  procedurile  legale  de  atribuire  a 

contractelor  de  vânzare  –  cumpărare  a  bunurilor  mobile  sau  imobile  proprietatea  privată  a 
municipalităţii;

        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
51. HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Reabilitare centru de zi pentru 

preşcolari “Castani” din municipiul Piatra Neamţ;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
52. HOTĂRÂRE    privind  acceptarea  donaţiei  făcută  de  SC  MEDITECH  S.R.L.  din  Baia  Mare,  în 

favoarea municipiului Piatra Neamţ;
        -   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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Dl. Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind modificarea şi completarea HCL nr. 282/31.08.2006 pentru aprobarea actualizării inventarului locurilor 
de joacă aflate în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 1   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCL 152/31.05.2007 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2008;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Consilier Gheorghe Dumitreasa întreabă dacă aceste modificări sunt venite de la Minister.
Dl.  Vasile  Vişan  –  secretarul  municipiului  răspunde  că  aceste  modificări  sunt  făcute  în  baza  unei 

Ordonanţe  a Guvernului.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 2   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind completarea valorii de inventar a mijloacelor fixe  : “Baie Comunală”, “Stadion municipal”şi “Iluminat 
ornamental” din municipiul Piatra Neamţ; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Consilier Adriean Chirilă face o precizare : «aşadar noi votăm numai reîntregirea mijlocului fix, nu şi 

valoarea acestuia, deoarece valoarea este stabilită de organul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului, 
care a urmărit derularea lucrărilor  sau investiţiilor, urmând ca noi să aprobăm în acest moment doar informarea 
acestei valori. Clarific acest lucru, pentru că se induce ideea potrivit căreia Consiliul Local este răspunzător 
pentru valoarea stabilită,  dar noi, în calitate de consilieri  locali  nu participăm la inventariere şi nu semnăm 
devizele.

Dl. Consilier Gheorghe Dumitreasa întreabă de ce este necesară instalarea a 22 de camere de luat vederi.
Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de  şedinţă  răspunde  că  sunt  mai  multe  compartimente  care  trebuie 

supravegheate.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că nici el nu ştie de ce sunt necesare 22 de camere de 

supraveghere, deoarece este treaba specialiştilor, care au făcut proiecte, în urma cărora au propus acest număr 
de 22 de camere.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 3   a Consiliului.  

Dl. Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local  pe anul 2007 – Cap. 67.02“Cultura, recreere şi 
religie”;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
D-na consilier Georgeta Vintea ridică în discuţie două aspecte :
« prima problemă este evaluarea sumelor solicitate, iar al doilea aspect priveşte modalitatea prin care se 

solicită alocarea acestor sume, aşa cum reiese din raportul de specialitate, în care se invocă  Legea nr. 350 
privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fonduri  publice  pentru  activităţi  nonprofit.  Solicitările  sunt 
venite din partea unor cluburi de sport cu renume la nivel naţional şi din partea unor instituţii de învăţământ, sub 
forma unor proiecte de finanţare. Dacă la solicitările venite din partea instituţiilor de învăţământ, proiectele de 
finanţare  specifică  toate  obiectivele  şi  toate  modalităţile  de  derulare  ale  proiectelor,  inclusiv  sursa/sursele 
fondurilor pentru bugetul acestor proiecte, la sumele solicitate de cluburile sportive se argumentează că sumele 
solicitate  spre aprobare,  reprezintă  un  avans  din  contractul  ce  urmează  a  fi  încheiat  conform legislaţiei  în 
vigoare.

Întrebarea este următoarea : care este valoarea totală a contractului ce urmează a fi încheiat? deoarece noi, 
acceptând această valoare ca avans, necunoscând valoarea totală a acestuia, respectiv obligaţiile contractuale, 
sau ce se poate întâmpla dacă proiectul  total  nu-şi  va îndeplini  obiectivele,  suntem puşi în situaţia  de a fi 
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acţionaţi în justiţie – în calitatea noastră de autoritate finanţatoare, prin căile de atac prevăzute de lege, aşa cum 
reiese din raportul de specialitate » .

Dl. Vasile Vişan – secretarul municipiului clarifică aspectele puse în discuţie, spunând că în raportul de 
specialitate nu este specificat nimic de căile de atac, acest lucru fiind doar o posibilitate teoretică, iar legea 
prevede că orice act poate fi atacat prin căile de atac specifice, iar contractul va avea o valoare mai mare decât 
suma solicitată. 

D-na consilier Georgeta Vintea solicită ca la următoarea şedinţă a Consiliului Local, să le fie prezentată 
domnilor consilieri locali o informare care să privească valoarea sumelor alocate cluburilor sportive în decursul 
anului 2007.

Solicitant SUMA
Solicitată

SUMA
Propusă

1. Asociaţia Club Sportiv Cheahlăul 05 Piatra
2.  Neamţ

133.221 lei 133.221 lei

3. Volei Club Unic Piatra Neamţ 70.104 lei 70.104 lei

4. Volei Club Municipal Piatra Neamţ 72.000 lei 72.000 lei
TOTAL 275.325 lei 275.325 lei

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost aprobat 
cu  14 voturi PENTRU şi 7 voturi ABŢINERE.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 4   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind rectificarea HCL nr. 464 din 29.11.2007 privind delegarea de gestiune prin concesiune directă către SC 
Apa Serv SA a reţelelor de canalizare menajeră şi a reţelelor de alimentare cu apă în sistemul zonal Piatra 
Neamţ;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 5   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Anvelopare termică la blocul de locuinţe A2 – str. 
Aleea Ulmilor nr. 30”;                             

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

Solicitant Conţinutul
Solicitării

Suma
Solicitată

Suma
Propusă

1. Colegiului Tehnic „Gheorghe 
Cartianu” Piatra Neamţ

cofinanţarea  Concursului 
Naţional „Ştefan Procopiu”

5.000 lei 5.000 lei

2. Colegiului Tehnic „Gheorghe 
Cartianu”Piatra Neamţ

participarea  trupei  de  teatru 
„Scenic”  a  colegiului  la 
Festivalul  de  Teatru  tânăr 
francofon de la Barcelona

22.260 lei 10.000 lei

3. Colegiului Naţional „Petru Rareş” 
Piatra Neamţ

atribuirea  de premii  speciale 
şi  menţiuni  în  cadrul 
Olimpiadei  Naţionale  de 
Fizică

13.000 lei 13.000 lei 

TOTAL 40.340 lei 28.000 lei
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Dl. Neculai Ivanov - 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. 6   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Anvelopare termică la blocul de locuinţe K0 – str. 
Dărmăneşti nr. 24”;

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

Dl. Radu Staicu - 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. 7   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Anvelopare termică la blocul de locuinţe K1 – str. 
Dărmăneşti nr. 26”;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 8   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat în cadrul Proiectului PHARE 2006 Măsuri de Incluziune 
Socială,  Linia  de  buget  Phare/2006/018-147.04.02  Referinţă  :01,  în  vederea  implementării  proiectului 
“Formare, orientare şi inserţie profesională a unui grup de persoane de etnie rromă din Piatra Neamţ, aflate în 
situaţie de risc”;

Comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov  - 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. 9   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi persoane juridice;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 10   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind constituirea parţială de mijloace fixe : “Locuinţe sociale de necesitate – str. Muncii”, “Iluminat Ştrand 
municipal” şi “Amplasare Panou publicitar”;

Comisia de specialitate nr. 1 a  avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na  consilier  Cornelia  Tudorancea  formulează  un  amendament  :  “întrucât  în  cadrul  investiţiei  

„Amplasare Panou Publicitar” din momentul aprobării proiectului de hotărâre până în momentul de faţă a  
avut  loc  şi  recepţia  diferenţei  până  la  valoarea  totală,  propun  modificarea  din  constituire  parţială,  în  
constituire totală a mijlocului fix “Amplasare Panou Publicitar”.

Dl. consilier Vasile Stănoaia întreabă cine este furnizorul de energie electrică pentru Ştrandul Municipal şi 
pentru municipiul Piatra Neamţ.

D-na Viceprimar Mihaela Stoica răspunde că furnizorul este E-ON MOLDOVA.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de d-na consilier, care a 

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

amendamentul, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 11   a Consiliului.  
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Dl. Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului  de funcţionare şi organizare şi a Regulamentului intern ale Creşei Piatra 
Neamţ pentru anul 2008;

Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 12   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Organigramei,  statului de funcţii şi statului de personal ale Creşei Piatra Neamţ pentru anul 
2008;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov  - 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. 13   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea aplicării Municipiului Piatra Neamţ la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii  verzi  în localităţi  prin proiectul  „Program de Îmbunătăţire  a calităţii  mediului  prin 
realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. consilier Adrian Armencea întreabă în ce bază a fost delegată d-na Lucica Popîrda – să semneze în 

locul dlui. Primar contracul în cauză, aşa cum reiese din art. 6 al proiectului de hotărâre.
Dl. Vasile Vişan – secretarul municipiului răspunde că Primarul, conform Legii nr. 215/2001 republicată - 

privind administraţia publică locală, îşi poate delega competenţele, ceea ce implică şi competenţa de a semna 
contracte, pentru şi în numele acestuia.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 14   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  aprobarea  încheierii  unui  Parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Colegiul  Tehnic  Gheorghe 
Cartianu în cadrul proiectului PHARE “Cartianu 2009”;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 15   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale;

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

D-na consilier  Irina Hirţe formulează un amendament  privind “completarea art.  1 privind categoriile  
sociale care beneficiază de gratuităţi, cu pensionarii veterani care au făcut parte din detaşamentul de muncă,  
având în vedere faptul că s-au înregistrat cereri în această privinţă”.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 16   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
pentru abrogarea HCL nr. 479/2007 privind aprobarea proiectului “Modernizarea str. 1 Decembrie 1918 şi str. 
Cetatea Neamţului din municipiul Piatra Neamţ” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
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Dl. Neculai Ivanov - 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. 17   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Etajarea şi extinderea spaţiului comercial existent pentru funcţiunea 
Spaţiu comercial şi sedii firme – birouri D+P+2E, în Piaţa Ştefan cel Mare, pe terenuri propietatea SC ALB şi 
NEGRU SRL, proprietatea municipiului Piatra Neamţ şi pe teren cu regim juridic de clarificat;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost aprobat în 

unanimitate;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se   adoptă      HOTĂRÂREA Nr. 18   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Sediu firmă – birouri D+P+2E, parcare proprie, pe teren proprietatea 
Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, în Bulevardul Republicii nr. 4;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi;
Cu privire la   proiectul de hotărâre menţionat se   adoptă      HOTĂRÂREA Nr. 19   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind   aprobare PUZ şi RLU aferent – Lotizarea în 5 loturi construibile pentru 5 locuinţe P-P+1E-P+2 a 
terenului proprietate particulară, între care lotul şi locuinţa proprietatea Cucu Eugen şi Cucu Maria, accese cu 
drept de servitute gratuită pe drumul creat din str. Fermelor – amenajat pe terenul proprietatea SC URBANEX 
SA; 

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 20   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind   aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea, etajarea şi schimbarea destinaţiei locuinţei existente în 
Sediu firmă – birouri P+2E pe teren proprietatea Istrati Eftime, în str. Durăului f.n.;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 21   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  aprobare PUZ şi RLU aferent - “Cartierul tinerilor” - Lotizarea terenului cu suprafaţa 8,5 ha, situat în 
Punctul Băcioaia cu acces din str. Dragoş Vodă, în loturi construibile destinate tinerilor pentru construirea de 
locuinţe individuale P+1E-P+M  proprietate – conform Legii nr. 15 din 09.01.2003 modificată şi completată de 
Legea nr. 175 din 17.05.2004;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 22   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Modificator şi completator al PUD - “Bulevardul Decebal între Piaţa 
Mihail Kogălniceanu şi intersecţia cu Bulevardul Republicii” aprobat prin HCL nr. 216 din 29.06.2006, pentru 
modificările  la  Plomba dintre  Blocurile  H1 şi  H2 – beneficiar  SC ALB ŞI  NEGRU SRL şi  la  Extinderea 
Spaţiului comercial SC TABESH SRL şi pentru completările – Casa Căsătoriilor a Primăriei municipiului Piatra 
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Neamţ  cu  acces  din  strada  Paharnicului,  Extinderea,  etajarea  şi  schimbarea  destinaţiei  CT nr.  6  în  Spaţiu 
comercial – beneficiar SC MAX COMPUTERS SRL;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 23   a Consiliului.  
Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 

privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Sediul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Neamţ, pe teren proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ, în administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Neamţ, parcare aferentă, pe DN 
15D f.n.;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 24   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu comercial cu acces direct din exterior, existentă din 1996, în 
str. Nicolae Iorga nr. 52, bloc 52, parter, ap. 13, proprietatea Roibu Vasile şi Roibu Liliana;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 25   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  constituirea unor bunuri proprietate a municipiului Piatra Neamţ ca aport al municipalităţii în cadrul 
contractului de societate civilă încheiat cu SC Perla Invest SRL;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. consilier Adrian Armencea formulează un amendament privind modificarea art. 5, după cum urmează: 

“Faţă de tarifele orientative stabilite la punctul 4, orice modificări ale preţurilor cu ocazia unor evenimente  
speciale vor fi aprobate prin Hotărârea A.G.A. a S.C. Perla Invest S.R.L şi printr-o Hotărâre a Consiliului  
Local”.  

D-na Viceprimar Mihaela Stoica  intervine spunând că, din  moment ce au fost desemnaţi consilieri locali 
în cadrul A.G.A. a S.C. Perla Invest SRL, considerăm că aceştia au capacitatea de a hotărâ dacă acele modificări 
ulterioare sunt oportune. Aşadar nu-i putem obliga pe reprezentanţii firmei să pregătească documentele pentru 
iniţierea proiectelor de hotărâri,  oridecâteori se impune o modificare a preţurilor cu ocazia unor evenimente 
speciale.   

Dl. Neculai Ivanov  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. consilier, care a 
fost respins cu 15 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 6 voturi PENTRU.

Dl. Neculai Ivanov  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost aprobat 
cu 18 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se   adoptă      HOTĂRÂREA Nr. 26   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  aprobarea unor noi amplasamente pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru chioşcurile de difuzare a 
presei şi suplimentarea cu aceste locaţii noi a contractului de asociere încheiat cu SC Grupul de Presă Accent 
SRL;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 27   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea asocierii cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ în vederea derulării unui program de 
asistenţă medicală de urgenţă pe raza municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
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Dl. Neculai Ivanov - 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. 28   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea unor modificări  şi  completări  ale  contractului  de delegare de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de organizare, funcţionare şi administrare a Băii comunale;

Comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4 şi 5 au avizat  favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Neculai Ivanov - 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. 29   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea traseului şi tarifului pentru trenuleţul de agrement din dotarea Ştrandului Municipal; 

Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 30   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea reducerii capitalului social al SC Locato SA şi trecerii în domeniul privat al municipiului 
Piatra Neamţ a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat pe str. Privighetorii bl. B10 parter; 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 31   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind transmiterea în folosinţă gratuită a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ a spaţiilor  disponibile din 
incinta a două CT dezafectate în vederea organizării unor grădiniţe; 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 32   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri proprietate a municipiului Piatra Neamţ; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 33   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  punerea  la  dispoziţia  Comisiei  de aplicare  a  Legii  nr.  10/2001 a  unor  terenuri  propietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ; 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 34   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  modificarea HCL nr. 394/31.10.2007;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
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Dl. Neculai Ivanov - 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. 35   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind modificarea hotărârilor Consiliului Local referitoare la vânzarea terenurilor concesionate pe care s-au 
realizat construcţii direct către proprietarii acestora care sunt constructori de bună credinţă; 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. consilier Bogdan Apopii formulează un amendament:
„1. ca excepţie  de la prevederile  anterioare,  se vor vinde către constructorii  de bună credinţă strict 

suprafeţele de teren concesionate/închiriate aferente construcţiilor realizate, fără alte suprafeţe excedentare, în  
următoarele situaţii:

- pentru suprafeţele de teren aferente extinderilor la parterul blocurilor cu locuinţe colective;
- pentru suprafeţele de teren aferente oricăror construcţii amplasate în zone care au sau prezintă un  

potenţial interes public general, după cum urmează: spaţii verzi, alei pietonale, parcări, locuri de 
joacă, spaţii de agrement, fără ca această enumerare să fie exhaustivă.

2. totodată,  nu se vor vinde terenurile  aferente aleilor de acces,  podestelor,  treptelor şi rampelor de 
acces, garajelor, precum şi terenul aferent construcţiilor provizorii (chioşcuri, tonete, panouri, toteme, cuburi  
publicitare, etc.)”.

Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren;  

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind modificarea statului de funcţii ale aparatului permanent de lucru al Consiliului Local;  

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Organigramei,  statului de funcţii şi statului de personal ale  Centrului Social “PIETRICICA” 
Piatra Neamţ pentru anul 2008; 

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
pentru modificarea HCL 476 din 12.12.2007 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 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. Neculai Ivanov - 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.  
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Dl. Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Piatra Neamţ, perioada 
01.12.2006 – 01.12.2007;

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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.  
Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 

privind  completarea contractului de asociere nr. 26.628/01.05.2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi 
S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L.;

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ  la  constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  în 
domeniul gestionării deşeurilor la nivelul Judeţului Neamţ;

Comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Neculai Ivanov - 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.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  acceptarea donaţiei făcută de SC Medimpact SRL din Cluj Napoca, în favoarea municipiului Piatra 
Neamţ;

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/25.01.2007;

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
pentru  completarea  HCL  nr.336/26.10.2006  privind  aprobarea  procesului  verbal  de  custodie  a  centralelor 
termice către S.C. Aqua Calor S.A., aprobare valorificare fier vechi şi împuternicirea S.C. Aqua Calor S.A. în 
vederea valorificării;

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind stabilirea unor reglementări  referitoare la procedurile legale de atribuire a contractelor de vânzare – 
cumpărare a bunurilor mobile sau imobile proprietatea privată a municipalităţii;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
D-na consilier Tamara Nica formulează un amendament: “având în vedere faptul că proiectul de hotărâre  

se referă la centrale termice, aşa cum reiese şi din  raportul de specialitate, propun modificarea din bunuri  
mobile şi imobile, în centrale termice proprietatea privată a municipalităţii”.
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Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se   adoptă      HOTĂRÂREA Nr. 47   a Consiliului.  

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Reabilitare centru de zi pentru preşcolari “Castani” din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl.  Neculai  Ivanov  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de hotărâre 
privind acceptarea donaţiei făcută de SC MEDITECH S.R.L. din Baia Mare, în favoarea municipiului Piatra 
Neamţ;

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

Nemaifiind alte  probleme de discutat, Dl. Neculai Ivanov – 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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