
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 15.700  din 27.03.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi, 26.03.2008, în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art. 39 (1) şi (3), ale art. 68 (1) şi ale art. 115 (1) lit. a) din Legea nr. 215 
privind  administraţia  publică  locală  (republicată),  prin  DISPOZIŢIA  nr.  1187  din  20.03.2008, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă 
extraordinară pentru data de 26.03.2008, 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 – 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 şi Dl. Dan Florea – Arhitectul 
Municipiului, D-na Cristina Movilă – Şef Birou Resurse  Umane, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi 
audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  21  consilieri  locali,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.  De  la  şedinţă  lipsesc  motivat  dl.  Cezar  Dinescu  –  consilier  local  şi  dl.  Daniel  Harbuz  – 
consilier local.

Dl. Vasile Vişan-Secretarul Municipiului anunţă că Dl. Gheorghe Ştefan- Primarul municipiului va 
fi în concediu fără plată în luna aprilie, începând cu 1 aprilie 2008 şi va fi în concediu de odihnă în luna 
mai.

Dl.Valeriu Andriţa– Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal din 
şedinţa ordinară din 14.02.2008. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
1187 din 20.03.2008. 

Dl.Valeriu  Andriţa –  Preşedinte  de  Şedinţă,  având  în  vedere  numărul  de  poiecte  de  hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi, supune spre aprobarea Consiliului Local modalitatea de vot, propunând să nu 
se mai citească titlul proiectului de hotărâre,  ci  doar numărul  proiectului înscris pe ordinea de zi.

Fiind supusă votului, propunerea d-lui Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă a fost aprobată în 
unanimitate.

 Dl.Valeriu  Andriţa– Preşedinte  de Şedinţă supune aprobării  Consiliului  Local  ordinea de zi  a 
şedinţei,  cu modificările şi completările ulterioare ale titlurilor proiectelor.  De pe ordinea de zi sunt 
retrase  proiectele  de  hotărâre  nr.  40,43,52,  104,134,135  şi  139.  Propunerea  a  fost  aprobată  în 
unanimitate.

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de întreţinere, curăţenie a toaletelor publice ecologice 
pe raza  municipiului Piatra Neamţ;   

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind  întrebuinţarea unor sume de bani din bugetul local  pe anul 2007 – Cap. 

67.02“Cultura, recreere şi religie”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3.HOTĂRÂRE  pentru completarea valorii de inventar ale mijloacelor fixe “Modernizare tabelă 

de marcaj şi extindere sisteme” şi “Baie publică”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE  pentru completarea valorii de inventar – reţea canalizare pluvială şi menajeră – 

cu valoarea investiţiei şi trecerea în proprietatea municipiului;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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5. HOTĂRÂRE privind constituirea mijlocului fix a investiţiei “Executare şi montare 6 căsuţe din 
lemn” şi “Executare montare 8 căsuţe ornamentale din lemn”;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Normelor  Locale  de  aparărare  împotriva  incendiilor  pe 

teritoriul municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE  privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice şi persoane 

juridice;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
8. 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     
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră, str. 

Anton Naum” din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră, 

str. Cârloman” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan      
11. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Alimentare cu apă şi 

canalizare menajeră, str. Verii” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
12. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră şi 

pluvială, str. Florilor” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
13. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră şi 

canalizare pluvială, str. Dimitrie Cantemir” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
14. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră, 

str. Amurgului” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
15. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Reţea alimentare cu 

apă şi canalizare pluvială, str. Cârloman” din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
16. HOTĂRÂRE  privind aprobarea menţinerii lucrărilor de sistematizare teren, deja executate, 

constând în drum de acces, zid de sprijin pe str. Valea Alba pe teren proprietatea municipiului;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
17.  HOTĂRÂRE privind  validarea  comisiei  de  verificare  a  situaţiilor  de  lucrări  precum şi  a 

stadiului fizic de execuţie conform OUG 74/28.06.2007;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
18. HOTĂRÂRE  pentru completarea art. 1 din HCL nr. 471/21.12.2007;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
19. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  Contractului  cadru  de  atribuire  a  gestiunii  delegate  a 

serviciului  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  şi  de  închiriere,  a  Caietului  de  sarcini  cadru  al 
serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
20. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
21. HOTĂRÂRE  privind aprobarea listei cuprinzând persoanele beneficiare de subvenţie de la 

Bugetul de Stat pentru Construcţia de locuinţe;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
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22. HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe 
anul 2008;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
23.  HOTĂRÂRE  privind alocarea  sumei  de 1200 lei  pentru susţinerea  financiară  a  10 copii 

defavorizaţi care vor fi înscrişi la Cresa Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
24. HOTĂRÂRE  privind completarea valorii de inventar a clădirilor din reteaua de învăţamânt; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
25.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi SC 

TLSIT SA;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
27.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  Rapoartelor  de  evaluare  a  unor  terenuri  proprietate  a 

municipiului;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  de  principiu  a  asocierii  Municipiului  Piatra  Neamţ   cu 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi cu Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi în vederea 
administrării unei suprafeţe de teren;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea completării contractului de asociere nr. 2677 din 17.02.1998 

încheiat cu SC News Outdoor România SRL;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
30.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi dl. 

Trandabăţ Dumitru;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
31.  HOTĂRÂRE  privind aprobare concesionare parcare subterană situată  în  str.  Cuza Vodă, 

Complex Comercial “Rifil”;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
32. HOTĂRÂRE  privind aprobarea utilizării Expertizei privind estimarea valorii de circulaţie a 

pământului  pentru teritoriile  administrative  ale  judeţului  Neamţ,  aprobată  prin  Decizia  nr.  1  din 28 
ianuarie 2008 a Camerei Notarilor Publici Bacău;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
33.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Rapoartelor  de evaluare pentru actualizarea  preţurilor  de 

vânzare pentru apartamentele din construcţiile cu locuinţe colective proprietatea municipiului;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
34.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea tarifului de închiriere teren fotbal cu bitum din Ştrandul 

municipal;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Rapoartelor de evaluare şi vânzare prin licitaţie publică bl. 

D2, Aleea Tiparului, din municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE  privind aprobarea vânzării de terenuri proprietatea municipiului Piatra Neamţ 

către constructori de bună credinţă;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
37.  HOTĂRÂRE  privind  suplimentarea  terenului  concesionat  pentru  edificarea  staţiei  de 

transport  public  local  de  călători,  situată  în  B-dul  Traian  f.n.  (vis-a-vis  de  Centrul  de  Recoltare  a 
sângelui);

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

terenuri proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ;
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-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE  pentru asimilarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 

publice  privind  vânzarea  bunurilor  imobile  aparţinând  domeniului  privat  al  municipiului  în  vederea 
vânzării unui număr de 490 acţiuni ale municipiului Piatra Neamţ la SC Ana Electronic SA;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
40. 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;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
41. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Notei de negociere a tarifului mediu orar manoperă directă şi 

a cotelor de cheltuieli indirecte şi profit, pentru anul 2008, cu SC Publiserv SRL;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
42. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea acordului de subtraversare teren proprietate a municipiului 

Piatra Neamţ pentru SC Medasimpex SRL;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
43. HOTĂRÂRE  privind stabilirea de criterii suplimentare în vederea atribuirii de teren potrivit 

Legii nr. 15/2003;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
44.  HOTĂRÂRE  pentru  modificarea  HCL  nr.  51/08.02.2007  privind  unele  măsuri  pentru 

aplicarea  Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
45.  HOTĂRÂRE  pentru atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Stoica Oana;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
46.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Goleanu Caterina;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
47.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Horghidan Raluca;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
48. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ursache Ciprian Constantin; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
49.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Aplugăriţei Ioan Andrei; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
50.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Bârgăoanu Mihai Ciprian;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
51.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Ionescu Emilia Alina;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
52.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Cepoiu Vasile;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
53.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Lăpuşneanu Lucia Simona;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
54.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei  Năstasă Carmen Elena;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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55.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-nei Onică Aurelia Ecaterina;  

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
56.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Bârliba Mircea Dan;  
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
57.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Boncăcel Mihai Ciprian; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
58.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Creţu Daniel; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
59.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Boureanu Elena Ramona; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
60.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Cirstoiu Cristian Adrian; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
61.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Domnu Elena Delia;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
62.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Florea Ioana Cătălina; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
63.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Niţă Bogdan Ionuţ; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
64.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Niţă Vasile Adrian;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
65.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei  Popa Liliana;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
66.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Miron Marian Ionuţ; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
67. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Roca Eugen; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
68.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ştefănescu Ionuţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
69.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Croitoru Giovana Maria;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
70.  HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Chiruţă Radu;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
71. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Muraru Ştefan Ovidiu; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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72. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-lui Moldovan Octavian Ionuţ;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
73. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Apopei Răzvan Mihai;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
74. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Cereş Adela;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
75. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Stamate Cristina Maria; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
76. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Molodoi Iulia;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
77. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Aldea Cătălin Marius; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
78. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Măriuţ Alina Magdalena;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
79. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Huminiuc Valentin Ioan;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
80. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Pîrjolea Lucia Adriana;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
81. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Cosniceanu Mihai;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
82. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Cotârleţ Felix Daniel;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
83. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Mocanu Gabriela; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
84. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Robotin Alexandra Nicoleta;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
85. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Sandu Sebastian Robert;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
86. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Hazaria Ciprian; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
87. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Agafiţei Marius Constantin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
88. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Fâcă Alin Ioan; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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89. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-lui Ghiurea Ionel;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
90. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Tărăntuş Elena Violeta;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
91. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Blăgoi Oana Augustina;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
92. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Paraschiv Elena Florentina;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
93. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Răspopa Vasile Ciprian; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
94. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Rotaru Florin; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
95. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Ungureanu Simona;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
96. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ignatovici Lazăr Cozmin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
97. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Preda Ioan Ciprian;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
98. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Drug Adriana Lica;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
99. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Leşanu Marian;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
100. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Nedelcu Claudiu Marius;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
101. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Alcaziu Florin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
102. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ciobanu Ion;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
103. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Cozma Mariana Mihaela;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
104. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Călugăru Andrei; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
105. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Cotârleţ Constantin Remus;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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106. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-nei Apostol Sofia Irina;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
107. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Mihăilă Valentin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
108. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ţobârnac Ionuţ Eusebiu; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
109. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Balmoş Angel Ionuţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
110. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ciobanu Vasile Gabriel;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
111. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Cenuşă Mihaela Geanina;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
112. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Dascălu Valeriu Gabriel;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
113. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Obreja Constantin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
114. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Pavăl Nicolae; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
115. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Tudosă Marius;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
116. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Rădescu Mihaela Gabriela;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
117. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Stamate Lucian Costel;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
118. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-nei Dumitriu Cristina Lavinia;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
119. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Năstasă Valentin;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
120. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Ţobârnac Mihai;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
121. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Coca Vladimir; 
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
122. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 

d-lui Prodan Igor;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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123. HOTĂRÂRE  privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-lui Stamate Alexandru; 

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
124. HOTĂRÂRE  privind aprobarea achiziţionării de locuinţe tip mansardă prin credit ipotecar;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
125. HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea HCL nr. 200/2005;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
126. HOTĂRÂRE  privind completarea Anexei la HCL nr. 1 din 12.01.2006;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
127.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  incheierii  unui  Acord  de  parteneriat  in  vederea 

implementării proiectului "PENTRU O VIATA MAI BUNĂ".
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
128. HOTĂRÂRE  privind constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de de soluţionare a 

contestaţiilor în cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic IA - Aparat permanent 
de lucru al Consiliului Local;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
129. HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ şi  Grup 

Management SRL pentru promovarea turistică în cadrul revistei “Vacanţe & Călătorii”;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
130. HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat  între municipiul Piatra Neamţ,  Direcţia 

pentru Sport a judeţului Neamţ, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  Neamţ  prin  Casa  Corpului  Didactic  şi  Clubul  Sportiv  Veloclub  Piatra  Neamţ,  în  vederea 
realizării proiectului “Obiectiv România”;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
131. HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul 

Montan Român în vederea realizării proiectului expediţie Himalaya – Lhotse 8516 m;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
132.  HOTĂRÂRE  privind aprobare  PUD – “Locuinţă  individuală  S parţial  +P+M, în  strada 

Vărăriei nr. 22, pe teren proprietatea Molie Dănuţ şi Molie Viorica – completator al PUD aprobat prin 
HCL nr. 433/21.12.2006;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
133.  HOTĂRÂRE  privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Construcţie  S+P+10E  cu  spaţii 

comerciale,  birouri   şi  locuinţe  colective,  parcare  subterană,  în  str.  Lt.  Drăghescu  nr.  1,  pe  teren 
proprietatea Moisă Veronica şi pe teren excedentar cu regim juridic de clarificat;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
134. HOTĂRÂRE  privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Extinderea şi schimbarea destinaţiei a 

două apartamente suprapuse în Spaţii comerciale şi birouri P+1E, în str. Mihai Viteazu nr. 36, bl. A1, 
apartamentele  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;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
135.  HOTĂRÂRE  privind  aprobare  PUZ  şi  RLU  aferent  –  Extinderea  Parter  a  Spaţiului 

comercial  existent  la  Parterul  Blocului  A9,  Bulevardul  Traian  nr.  29,  proprietatea  Bilge  Laura  şi 
reamenajarea trotuarului pietonal aferent, extindere pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
136.  HOTĂRÂRE  privind  aprobare  PUZ şi  RLU  aferent  –  Extindere  Parter  şi  schimbarea 

destinaţiei în Spaţiu pentru Frizerie şi Coafor existent la parterul blocului B29, sc. B, fost apartament 30, 
în  Aleea  Ulmilor  nr.  36,  proprietatea  SC Stylactiv  SRL şi  Extindere  Parter  cu  Spaţii  comerciale  a 
spaţiilor cu alte destinaţii existente la parterul aceleiaşi scări de bloc;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
137.  HOTĂRÂRE  privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Schimbarea  destinaţiei  spaţiului 

comercial existent P+1E în sediu firmă, cabinete şi laboratoare pentru analize medicale şi Extinderea 
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acestuia cu corp cu aceeaşi funcţiune P+2E, în str. Orhei nr. 1 A, pe teren proprietatea SC BIOMEDICA 
SRL – completator al PUZ şi RLU aferent aprobat prin HCL nr. 347 din 27.09.2007;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
138.  HOTĂRÂRE  privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Construcţie  P+1E pentru  Spaţiu 

comercial – mărfuri individuale şi birouri, acces auto aprovizionare şi parcare în incintă, str. Gara Veche 
f.n., pe teren proprietatea SC DIAFLOR SRL; 

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
139. HOTĂRÂRE  privind  amplasarea pe drumurile publice a reţelelor tehnico – edilitare şi a 

echipamentelor tehnice aferente;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
140. HOTĂRÂRE  privind  modificarea Art. 1 la HCL nr. 175 din 31.05.2007;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
141. HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social la SC Perla SRL prin aport în natură;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
142.  HOTĂRÂRE  privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix – străzi – cu valoarea 

investiţiei;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
143. HOTĂRÂRE  privind participarea municipiului Piatra Neamţ împreună cu SC Urban SA şi 

SC Publiserv SRL la înfiinţarea unei Societăţi Comerciale cu răspundere limitată, având ca activitate 
principală administrarea imobilelor;

ANEXA LA DISPOZIŢIA DE CONVOCARE NR. 1187/20.03.2008:

144. HOTĂRÂRE –privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
d-nei Hârleţ Irina;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
145. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 

Sportivă Romanian Bridge Promotion pentru organizarea celei  de-a XXVIII – a turneului  de bridge 
Trofeul “Ceahlăul”;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
146. HOTĂRÂRE  privind organizarea festivităţilor ocazionate de Sărbătorile de Paşte şi “Zilele 

Veteranilor de Război”;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan şi Dl.Gh.Dumitreasa-          Consilier local
147. HOTĂRÂRE  privind aprobarea de principiu a punerii la dispoziţie a unui teren în vederea 

edificării unui campus şcolar sportive în municipiul Piatra Neamţ;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
148. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  PUZ şi  RLU aferent  –Hotel  D+P+2E+M şi  Cmplex  de 

cazare  P+3E+M  cu  restaurant  şi  parcare  proprie  –rezultate  din  schimbarea  parţială  a  funcţiunii 
imobilelor pentru alimentaţie publică existente, în Parcul Cozla cu acces din aleea parcului şi strada Ion 
Creangă, pe teren proprietatea SC Cozla SA;

-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
149. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 309/30.08.2007 şi a HCL nr. 76 din 29.02.2008;
-   iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind stabilirea tarifelor de întreţinere, curăţenie a toaletelor publice ecologice pe raza 
municipiului Piatra Neamţ.

 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  77  a 

Consiliului.
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  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.  2  privind   întrebuinţarea  unor  sume de bani  din bugetul  local   pe  anul  2007 – Cap. 
67.02“Cultura, 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  Anexa nr.  1 a  proiectului  de 

hotărâre. Astfel, pentru Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, pentru deplasarea la festivalul 
internaţional de teatru din Franţa, în loc de 25.000 lei să se acorde 10.000 lei; pentru Camera de Comerţ 
şi Industrie Neamţ, în vederea deplasării la Târgul de turism al României- să se  acorde suma de 18.200 
lei; pentru Serviciul Cultură, Culte, Sport şi Agrement( refacere Biserică Ortodoxă de Rit Vechi ,, Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”) în loc de 100.000 se aprobă 50.000 lei; pentru Media Pro Music&Pascal Tour 
Manager SRL( lansare album muzical) se aprobă suma de 3700 lei în loc de 3.000 Euro (11.250 lei); 
pentru Fundaţia „Alexiana” se aprobă suma de 1000 lei pentru achiziţionarea unui computer. 

   Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul iniţiat de d-na Irina 
Hirţe-consilier local. Amendamentul este adoptat cu 21 voturi PENTRU.

   Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  cu 
amendament.

   Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
   Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea Nr.  78  a 

Consiliului.

   Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local  Proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru completarea valorii de inventar ale mijloacelor fixe “Modernizare tabelă de marcaj 
şi extindere sisteme” şi “Baie publică”.

  Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
 Proiectul a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi un vot ABŢINERE. S-a abţinut de la vot dl. 

Chirirlă Viorel- consilier local.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  79   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.4  pentru  completarea  valorii  de  inventar  –  reţea  canalizare  pluvială  şi  menajeră  –  cu 
valoarea investiţiei şi trecerea în proprietatea municipiului.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  80  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.5 privind constituirea mijlocului fix a investiţiei “Executare şi montare 6 căsuţe din lemn” 
şi “Executare montare 8 căsuţe ornamentale din lemn”.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  81 a 

Consiliului.

 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.6  privind  aprobarea  Normelor  Locale  de  aparărare  împotriva  incendiilor  pe  teritoriul 
municipiului Piatra Neamţ. 
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Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au  avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  82   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.7 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. Valeriu Andriţa - 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.  83   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr. 8 pentru modificarea HCL 476 din 12.12.2007 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului. 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  84   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră, str. Anton 
Naum” din municipiul Piatra Neamţ. 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  85   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.10  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  “Canalizare  menajeră,  str. 
Cârloman” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  86   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră, str. Verii” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  87   a 

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Canalizare menajeră şi pluvială, 
str. Florilor” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  88   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.13  privind aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  “Canalizare  menajeră  şi 
canalizare pluvială, str. Dimitrie Cantemir” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  89   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.14 privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  la  investiţia  “Canalizare  menajeră,  str. 
Amurgului” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  90   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.15  privind aprobarea  Studiului  de fezabilitate  la  investiţia  “Reţea alimentare  cu apă şi 
canalizare pluvială, str. Cârloman” din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  91   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea menţinerii lucrărilor de sistematizare teren, deja executate, constând 
în drum de acces, zid de sprijin pe str. Valea Alba pe teren proprietatea municipiului.

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  92   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.17 privind validarea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic 
de execuţie conform OUG 74/28.06.2007.

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  93   a 
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.18 pentru completarea art. 1 din HCL nr. 471/21.12.2007.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  94   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.19  privind aprobarea Contractului cadru de atribuire a gestiunii delegate a serviciului de 
transport persoane în regim de taxi şi de închiriere, a Caietului de sarcini cadru al serviciului de transport 
în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 au  avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  95   a 

Consiliului.
               
Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 

hotărâre  nr.20  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  de 
transport public local altele decât transportul local prin curse regulate.

Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Comisia  3 propune un amendament:  Anexa ,,  Obligaţiile  operatorului  de  transport,  alin.  5  se 

completează cu : strada Izvoare şi strada Dumbrăvii. Regulamentul-Cap. II Transport public local de 
persoane  prin  curse  regulate  speciale-art.  20,  alin.  (1)  se  completează  cu  starda  Izvoare  şi  strada 
Dumbrăvii.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul.  Amendamentul  este 
aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  cu 
amendament.

Proiectul cu amendament a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  96   a 

Consiliului.
             
  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 

hotărâre nr.21 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele beneficiare de subvenţie de la Bugetul de 
Stat pentru Construcţia de locuinţe.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  97   a 

Consiliului.
               
 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 

hotărâre nr.22 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2008.
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  98   a 
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.23 privind alocarea sumei de 1200 lei pentru susţinerea financiară a 10 copii defavorizaţi 
care vor fi înscrişi la Cresa Piatra Neamţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  99   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.24 privind completarea valorii de inventar a clădirilor din reteaua de învăţamânt.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  100   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre  nr.25  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  101   a 

Consiliului.
               
 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 

hotărâre nr. 26  privind  aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi SC TLSIT 
SA.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul  a fost  aprobat cu 20 voturi  PENTRU şi 1 vot ABŢINERE. S-a abţinut  de la  vot dl. 

Chirilă Viorel-consilier local.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  102   a 

Consiliului.
                
Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 

hotărâre nr. 27  privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri proprietate a municipiului.
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  103   a 

Consiliului.

 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr. 28  privind aprobarea de principiu a asocierii Municipiului Piatra Neamţ  cu Compania 
Naţională de Căi Ferate CFR SA şi cu Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi în vederea administrării 
unei suprafeţe de teren.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
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Dl. Valeriu Andriţa - 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.  104   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 29 privind  aprobarea completării contractului de asociere nr. 2677 din 17.02.1998 încheiat 
cu SC News Outdoor România SRL.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  105   a 

Consiliului.

 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr. 30 privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi dl. Trandabăţ 
Dumitru.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  106   a 

Consiliului.

 Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr. 31  privind aprobare concesionare parcare subterană situată în str.  Cuza Vodă, Complex 
Comercial “Rifil”.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  107   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.  32  privind  aprobarea  utilizării  Expertizei  privind  estimarea  valorii  de  circulaţie  a 
pământului  pentru teritoriile  administrative  ale  judeţului  Neamţ,  aprobată  prin  Decizia  nr.  1  din 28 
ianuarie 2008 a Camerei Notarilor Publici Bacău.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  108   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 33  privind aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru actualizarea preţurilor de vânzare 
pentru apartamentele din construcţiile cu locuinţe colective proprietatea municipiului.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  109   a 

Consiliului.
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 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 34 privind  aprobarea tarifului de închiriere teren fotbal cu bitum din Ştrandul municipal.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  110   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr. 35  privind aprobarea Rapoartelor  de evaluare şi vânzare prin licitaţie  publică bl.  D2, 
Aleea Tiparului, din municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  111   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr. 36  privind aprobarea vânzării  de terenuri  proprietatea municipiului  Piatra Neamţ către 
constructori de bună credinţă.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  112   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 37 privind suplimentarea terenului concesionat pentru edificarea staţiei de transport public 
local de călători, situată în B-dul Traian f.n. (vis-a-vis de Centrul de Recoltare a sângelui).

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  113   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 38 privind  punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor terenuri 
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  114   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 39 pentru asimilarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice 
privind vânzarea bunurilor imobile  aparţinând domeniului  privat  al  municipiului  în vederea vânzării 
unui număr de 490 acţiuni ale municipiului Piatra Neamţ la SC Ana Electronic SA.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  115   a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 41  privind aprobarea Notei  de negociere a tarifului  mediu orar manoperă directă şi a 
cotelor de cheltuieli indirecte şi profit, pentru anul 2008, cu SC Publiserv SRL.

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  116   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 42  privind  aprobarea acordului de subtraversare teren proprietate a municipiului Piatra 
Neamţ pentru SC Medasimpex SRL.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  117   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 44 pentru modificarea HCL nr. 51/08.02.2007 privind unele măsuri pentru aplicarea  Legii 
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  118   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 45  pentru atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Stoica 
Oana. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
  Dl. Valeriu Andriţa - 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.  119   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr.  46  privind atribuirea  de teren în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Goleanu Caterina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat

Dl. Valeriu Andriţa - 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.  120   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.  47  privind atribuirea  de teren în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Horghidan Raluca.
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Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  121   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  48  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Ursache Ciprian Constantin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  122   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  49  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Aplugăriţei Ioan Andrei.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  123   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.50  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Bârgăoanu Mihai Ciprian. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  124   a 

Consiliului.

          Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr.51 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Ionescu Emilia Alina.
         Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat

Dl. Valeriu Andriţa - 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.  125   a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.53  privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Lăpuşneanu Lucia Simona.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  126   a 

Consiliului.
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 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.54  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Năstasă Carmen Elena.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  127   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.55 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Onică 
Aurelia Ecaterina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  128   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.56  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Bârliba Mircea Dan. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  129  a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.57  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Boncăcel Mihai Ciprian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  130  a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.58  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Creţu 
Daniel. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  131 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.59 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,d-nei 
Boureanu Elena Ramona.  

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat   
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  132 a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  60  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Cirstoiu Cristian Adrian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  133 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.  61  privind atribuirea  de teren în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Domnu Elena Delia.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  134  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.62  privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Florea Ioana Cătălina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  135  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.63 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Niţă 
Bogdan Ionuţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  136.  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.64 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Niţă 
Vasile Adrian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  137a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.65 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei  Popa 
Liliana.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
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Dl. Valeriu Andriţa - 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.  138 a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.66 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Miron 
Marian Ionuţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  139  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.67 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Roca 
Eugen.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  140  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.68 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Ştefănescu Ionuţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  141 a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.69 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Croitoru Giovana Maria.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  142  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.70 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Chiruţă Radu.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  143 a 

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.71 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Muraru Ştefan Ovidiu.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  144  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.72 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Moldovan Octavian Ionuţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  145  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.73 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Apopei Răzvan Mihai.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  146  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.74 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Cereş 
Adela.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  147  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.75 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Stamate Cristina Maria.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
 Dl. Valeriu Andriţa - 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.  148  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.76 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Molodoi Iulia.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  149  a 
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.77 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Aldea 
Cătălin Marius.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  150  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.78 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Măriuţ Alina Magdalena.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  151  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.79 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Huminiuc Valentin Ioan.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  152  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.80 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Pîrjolea Lucia Adriana.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  153  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.81 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Cosniceanu Mihai.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  154  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.82 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Cotârleţ Felix Daniel.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat

24



Dl. Valeriu Andriţa - 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.  155  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.83 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Mocanu Gabriela.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  156  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.84  privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Robotin Alexandra Nicoleta.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  157  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.85 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Sandu 
Sebastian Robert.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  158  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.86 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Hazaria Ciprian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  159  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.87 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Agafiţei Marius Constantin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  160  a 

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.88 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Fâcă 
Alin Ioan.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  161  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.89 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Ghiurea Ionel.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  162  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.90 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Tărăntuş Elena Violeta.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  163  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.91 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003,d-nei Blăgoi 
Oana Augustina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  164  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.92 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003,d-nei 
Paraschiv Elena Florentina. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  165  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.93 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Răspopa Vasile Ciprian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  166  a 
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.94 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Rotaru Florin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  167  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.95 privind  atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Ungureanu Simona.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  168  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.96 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Ignatovici Lazăr Cozmin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  169  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.97 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Preda 
Ioan Ciprian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  170  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.98 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei Drug 
Adriana Lica.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  171  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.99 privind   atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-lui 
Leşanu Marian.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
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Dl. Valeriu Andriţa - 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.  172  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.100 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Nedelcu Claudiu Marius.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  173  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.101    privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui 
Alcaziu Florin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  174  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.102 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Ciobanu Ion.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  175  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.103 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei 
Cozma Mariana Mihaela.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  176  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.105 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Cotârleţ Constantin Remus.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  177  a 

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.106 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei 
Apostol Sofia Irina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  178  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.107 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Mihăilă Valentin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  179  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.108 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Ţobârnac Ionuţ Eusebiu.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  180  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.109 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Balmoş Angel Ionuţ.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  181  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.110 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Ciobanu Vasile Gabriel. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  182  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.111 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei 
Cenuşă Mihaela Geanina.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  183  a 
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.112 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Dascălu Valeriu Gabriel.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  184  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local  Proiectul de
 hotărâre nr.113 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-

lui Obreja Constantin.
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  185  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.114 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Pavăl Nicolae.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  186  a 

Consiliului.

   Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr.115 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Tudosă Marius.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  187  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.116 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei 
Rădescu Mihaela Gabriela.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  188  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.117 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Stamate Lucian Costel.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat

30



Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  18  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.118 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei 
Dumitriu Cristina Lavinia.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  190  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.119 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Năstasă Valentin.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  191  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.120 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Ţobârnac Mihai.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  192  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.121 privind  atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Coca 
Vladimir.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  193  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.122 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Prodan Igor.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  194  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.123 privind  atribuirea de teren în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 15/2003, d-lui 
Stamate Alexandru.
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Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  195  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.124 privind aprobarea achiziţionării de locuinţe tip mansardă prin credit ipotecar.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  196  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.125 privind modificarea şi completarea HCL nr. 200/2005.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat
Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU, 2 voturi ÎMPOTRIVA şi 1 vot ABŢINERE.
 Au votat ÎMPOTRIVA d-na Georgeta Vintea-consilier local şi d-na Tamara Nica-consilier local.
S-a abţinut de la vot dl. Adrian Armencea-consilier local.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  197  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.126 privind completarea Anexei la HCL nr. 1 din 12.01.2006.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat

Dl. Valeriu Andriţa - 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.  198  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.127 privind  aprobarea  incheierii  unui  Acord  de  parteneriat  in  vederea  implementării 
proiectului "PENTRU O VIATA MAI BUNĂ".

Comisia de specialitate nr. 1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  199  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre  nr.128  privind  constituirea  comisiei  de  examinare  şi  a  comisiei  de  de  soluţionare  a 
contestaţiilor în cadrul concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic IA - Aparat permanent 
de lucru al Consiliului Local.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Comisia 5 propune următoarea componenţă a comisiei de examinare: Dl. Daniel Harbuz-consilier 

local, Dl. Apopii Bogdan-consilier local, Dl. Stănoaia Vasile-consilier local.
Comisia  5 propune  următoarea  componenţă  a  comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor:  D-na 

Tamara Nica- consilier local, Dl. Andriţa Valeriu-consilier local, Dl. Baciu Andrei-consilier local.
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Dl. Gheorghe Ştefan-Primarul Municipiului propune ca în locul d-lui consilier local Daniel Harbuz 
să fie numit dl.Vasile Vişan-Secretarul municipiului. 

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul cu propunerea dlui Primar 
Gheorghe Ştefan. Proiectul este aprobat cu 20 voturi PENTRU şi un vot ABŢINERE. S-a abţinut de la 
vot dl. Adrian Armencea-consilier local.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  200  a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.129 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Grup Management 
SRL pentru promovarea turistică în cadrul revistei “Vacanţe & Călătorii”;.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  201  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.130 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ, Direcţia pentru Sport 
a judeţului  Neamţ,  Camera de Comerţ  şi Industrie a Judeţului Neamţ,  Inspectoratul  Şcolar Judeţean 
Neamţ  prin  Casa  Corpului  Didactic  şi  Clubul  Sportiv  Veloclub  Piatra  Neamţ,  în  vederea  realizării 
proiectului “Obiectiv România”.

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
D-na  Cornelia  Tudorancea-consilier  local,   propune  un  amendament:  diminuarea  sumei 

reprezentând contribuţia Consiliului Local în acest parteneriat la valoarea de 20.000 lei.
 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier local. 

Amendamentul este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  cu 

amendament.
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  202  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.131 privind încheierea unui parteneriat  între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul Montan 
Român în vederea realizării proiectului expediţie Himalaya – Lhotse 8516 m.

Comisiile de specialitate nr. 5 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  203  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.132 privind aprobare PUD – “Locuinţă individuală S parţial +P+M, în strada Vărăriei nr. 
22, pe teren proprietatea Molie Dănuţ şi Molie Viorica – completator al PUD aprobat prin HCL nr. 
433/21.12.2006.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  204  a 

Consiliului.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.133  privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Construcţie S+P+10E cu spaţii comerciale, 
birouri  şi locuinţe colective, parcare subterană, în str. Lt. Drăghescu nr. 1, pe teren proprietatea Moisă 
Veronica şi pe teren excedentar cu regim juridic de clarificat.

Comisia  de  specialitate   nr.  2 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  iniţiat şi  formulează 
următorul amendament : asigurarea locurilor de parcare pe teren proprietatea beneficiarului conform 
Regulamentului General de Urbanism nr. 526/1996.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comisiei. Amendamentul 
este aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  cu 
amendament.

Proiectul cu amendament a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  205  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.136 privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Extindere Parter şi schimbarea destinaţiei în 
Spaţiu pentru Frizerie şi Coafor existent la parterul blocului B29, sc. B, fost apartament 30, în Aleea 
Ulmilor nr. 36, proprietatea SC Stylactiv SRL şi Extindere Parter cu Spaţii comerciale a spaţiilor cu alte 
destinaţii existente la parterul aceleiaşi scări de bloc.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  206  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
otărâre  nr.137  privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Schimbarea  destinaţiei  spaţiului  comercial 
existent P+1E în sediu firmă, cabinete şi laboratoare pentru analize medicale şi Extinderea acestuia cu 
corp cu aceeaşi funcţiune P+2E, în str.  Orhei nr. 1 A, pe teren proprietatea SC BIOMEDICA SRL – 
completator al PUZ şi RLU aferent aprobat prin HCL nr. 347 din 27.09.2007.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  207  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
otărâre nr.138  privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Construcţie P+1E pentru Spaţiu comercial – 
mărfuri individuale şi birouri, acces auto aprovizionare şi parcare în incintă, str. Gara Veche f.n., pe 
teren proprietatea SC DIAFLOR SRL.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  208  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
otărâre nr.140 privind  modificarea Art. 1 la HCL nr. 175 din 31.05.2007.

Comisia de specialitate  nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat
Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  209 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
otărâre nr.141 privind majorarea capitalului social la SC Perla SRL prin aport în natură.

Comisia de specialitate  nr. 1a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat
Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi PENTRU şi un vot ABŢINERE. S-a abţinut de la vot dl. 

Adrian Armencea-consilier local.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  210a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.142 privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix – străzi – cu valoarea investiţiei.

Comisia de specialitate  nr. 1a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  211  a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
otărâre  nr.143  privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ  împreună  cu  SC  Urban  SA  şi  SC 
Publiserv  SRL  la  înfiinţarea  unei  Societăţi  Comerciale  cu  răspundere  limitată,  având  ca  activitate 
principală administrarea imobilelor.

Comisiile de specialitate  nr. 1,3 şi 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  212  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.144 privind atribuirea  de teren  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  15/2003,  d-nei 
Hârleţ Irina.

Comisiile de specialitate nr 1 şi  nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  213  a 

Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă  supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul  de 
hotărâre nr.145 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia Sportivă 
Romanian  Bridge  Promotion  pentru  organizarea  celei  de-a  XXVIII  –  a  turneului  de bridge Trofeul 
“Ceahlăul”.

Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Comisia de specialitate nr 1  formulează următorul amendament: “ Se aprobă 5000 lei, în loc de 

20.000 lei .”
D-na Cornelia Tudorancea-consilier local propune să se aloce 10.000 lei în loc de 20.000 lei pentru 

organizarea celei de-a XXVIII – a turneului de bridge Trofeul “Ceahlăul”.
Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  amendamentul  d-nei  consilier  local 

Cornelia Tudorancea. Amendamentul este aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 4 voturi CONTRA. Au votat 
CONTRA următorii consilieri locali:  Dl. Adrian Armencea, D-na Tamara  Nica, Dl. Adrian Chirilă, Dl. 
Vasile Petraru.
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Dl.  Valeriu  Andriţa  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  cu 
amendament.

Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 4 voturi ÎMPOTRIVA. Au votat ÎMPOTRIVA 
următorii consilieri locali:  Dl. Adrian Armencea, D-na Tamara  Nica, Dl. Adrian Chirilă, Dl. Vasile 
Petraru.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  214  a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.146 privind  organizarea  festivităţilor  ocazionate  de  Sărbătorile  de  Paşte  şi  “Zilele 
Veteranilor de Război’’.

Comisiile de specialitate  nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
D-na Irina Hirţe, consilier local, formulează următorul amendament 
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  215  a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.147 privind aprobarea de principiu a punerii la dispoziţie a unui teren în vederea edificării 
unui campus şcolar sportive în municipiul Piatra Neamţ.

Comisia de specialitate  nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
Dl. Valeriu Andriţa - 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.  216  a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.148 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent –Hotel D+P+2E+M şi Complex de cazare P+3E
+M cu restaurant şi parcare proprie –rezultate din schimbarea parţială a funcţiunii  imobilelor pentru 
alimentaţie publică existente, în Parcul Cozla cu acces din aleea parcului şi strada Ion Creangă, pe teren 
proprietatea SC Cozla SA.

Comisia de specialitate   nr.  2  nu a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  iniţiat,  propunând 
respingerea acestuia.

Dl.  Neculai  Ivanov-consilier  local,  membru al  comisiei  de specialitate  nr.  2,   explică  motivul 
pentru care  comisia de specialitate nr. 2 propune respingerea acestui proiect de hotărâre: 

Astfel, 1.  în PUZ prezentat  sunt două obiective despărţite – ca teren- de un teren proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ, ca să-şi îndeplinească obiectivul şi funcţionalitatea, beneficiarul trebuie să 
traverseze terenul proprietatea municipiului;

             2. în ceea ce priveşte locurile de parcare, un număr mare din locurile de parcare  sunt 
făcute cu acces direct de pe terenul municipiului Piatra Neamţ;

             3.  mai trebuie un aviz de la Direcţia de Cultură şi Patrimoniu.
Dl. Adrian Alui Gheorghe-consilier local spune că este necesar un aviz de la Direcţia Cultură şi 

Patrimoniu, întrucât  în zonă este un sit arheologic şi nu  a fost solicitat un astfel de aviz.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost respins cu  15 voturi ÎMPOTRIVA, 6 voturi ABŢINERE .
S-au abţinut de la vot următorii consilieri locali:  Dl.  Adrian Armencea, Dl. Adrian Chirilă, Dl. 

Gheorghe Dumitreasa, D-na Tamara Nica, D-na Cornelia Tudorancea, D-na Georgeta Vintea.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local   Proiectul de 
hotărâre nr.149 privind modificarea HCL nr. 309/30.08.2007 şi a HCL nr. 76 din 29.02.2008.

Comisia de specialitate  nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat
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Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat
Proiectul a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE. S-a abţinut de la vot Dl. 

Adrian Armencea-consilier local.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  217  a 

Consiliului.

Întrebări şi interpelări

Dl.  Viorel  Chirilă-consilier  local   adresează  o  întrebare  d-lui  Vasile  Vişan  -  Secretarul 
Municipiului . Domnia sa vrea să ştie dacă afirmaţiile din presă referitoare la faptul că DNA cercetează 
unele hotărâri ale Consiliului Local sunt adevărate.

Dl. Vasile Vişan-Secretarul Municipiului infirmă aceste afirmaţii.
Dl. Gheorghe Ştefan-Primarul municipiului spune că se fac cercetări doar dacă există sesizări.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă, declară închise 
lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

1. Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
2. Dl. Vişan Vasile - Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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