
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.             din 30.05.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi, 29.05.2008, în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În temeiul  dispoziţiilor art. 39  (1), ale art. 68 (1) şi ale art. 115 (1) lit. a) din Legea nr. 215 
privind  administraţia  publică  locală  (  republicată),  prin  DISPOZIŢIA  nr.  1876  din  23.05.2008, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă 
ordinară pentru data de 29.05.2008, 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  –  Dl.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 Felicia Ungureanu-Director Direcţia Patrimoniu, d-na Mariana 
Barna – Şef Serviciu Administraţie Publică Locală,  d-na Violeta Ciurlea– Şef Serviciu Administrare 
Patrimoniu, d-na Cristina Movilă - Şef Birou Resurse Umane, d-na Lucica Popîrda - Director Direcţia 
UIP, dl. Ştefan Căpitanu - consilier juridic Direcţia UIP, d-na Rodica Zelinca - Direcţia Taxe şi Impozite 
şi dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului, dl. Cătălin Curalariu- Şef Serviciu Gospodărire Comunală, 
dl. Aprofirii Dragoş - Direcţia Comunicare, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri  locali,  şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. De la şedinţă lipseşte nemotivat dl. Daniel Harbuz – consilier local. 

Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal 
din şedinţa ordinară din 10.04.2008. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl.Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 1876 din 23.05.2008. 

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

       1.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director sau 
director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       2.HOTĂRÂRE pentru rectificarea  HCL nr.  218/10.04.2008 privind stabilirea  condiţiilor  de 
eliberare  a  autorizaţiilor  de racorduri  si  bransamente  la  reţelele  edilitare  de utilităţi  publice  pe raza 
municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      3. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 219/10.04.2008 pentru modificarea şi completarea 
HCL nr.9/25.01.2007, modificată şi completată prin HCL nr. 45/25.01.2008;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      4.HOTĂRÂRE privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      5.HOTĂRÂRE  pentru modificarea  HCL nr.  476/12.12.2007 privind  aprobarea  organigramei, 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2008; 
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str. Piscului, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
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      7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str. Sătencii, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str.  Mierlei, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      9.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str. Crivăţului, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str. Cerbului, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Modernizare str. Merilor, cartier Sarata din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Canalizare menajeră str. Cezar Boliac din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii                 “ 
Deviere canalizare pluvială pe str. Viforului din municipiul Piatra Neamţ”;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    14.HOTĂRÂRE privind aprobarea  inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    15.HOTĂRÂRE privind aprobarea  vânzării de terenuri proprietatea municipiului Piatra Neamţ către 
constructorii de bună credinţă;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   16.HOTĂRÂRE privind  modificarea  HCL nr. 106/26.03.2008 privind aprobarea schimbului de 
terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi dl. Trandăbăţ Dumitru;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    17.HOTĂRÂRE privind  concesionarea directă  a 2 mp suprafaţă de teren, proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ,  situată în B-dul Republicii,  în faţa hotelului Central,  către SC Rocom SA, în vederea 
amplasării unor stâlpi de susţinere a copertinei ce urmează a fi realizată la unitatea hotelieră menţionată;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra 
Neamţ ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   19. HOTĂRÂRE pentru  rectificarea  HCL nr.  22/2008 privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  - 
“Cartierul tinerilor” - Lotizarea terenului cu suprafaţa 8,5 ha, situat în Punctul Băcioaia cu acces din str. 
Dragoş  Vodă,  în  loturi  construibile  destinate  tinerilor  pentru  construirea  de  locuinţe  individuale 
proprietate P+1E-P+M – conform Legii nr. 15 din 09.01.2003 modificată şi completată de Legea nr. 175 
din 17.05.2004;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   20.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  Anexei  la  HCL  nr.  309/24.04.2008  privind  aprobarea 
Programului “ Sărbători Pascale la Piatra Neamţ pentru nemţeni” ;
                - iniţiator, grup consilieri locali: d-na Elena Boengiu, d-na Cornelia Tudorancea, d-na Irina 
Hîrţe, dl. Neculai Ivanov, dl.Cezar Dinescu, dl. Andrei Baciu
   21. HOTĂRÂRE privind rectificarea unor hotărâri de consiliu local referitoare la atribuirea de teren 
în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003”
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   22. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Roşca Bogdan;
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                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   23. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Bîşcă Daniela;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   24.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Horea Cătălin Dumitru;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   25.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Nane Lucian Costel;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   26. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Negii Alina Mădălina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   27.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Popa Dan Marius;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  28.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Balan Ioana;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  29. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Ioniţă Ana Iustina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  30.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Neamţu Elena Isabela;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  31.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Darie Petronela ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  32.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Pintilie Florentina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   33.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Avasilcăi Mihai Dorel;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   34. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Florea Irina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   35.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Hilochi Mitică;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   36.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Popa Lucian;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   37. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Ciocârlan Ştefania Ramona;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   38. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Diaconescu Andreea Gabriela;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
  39.  HOTĂRÂRE   privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Doarvoaş Adrian;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
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   40.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Horea George Iulian;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   41. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Iorga Nona Laura;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   42.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Solomon Liviu ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   43. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Croitoru Maria Mirabela;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   44.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Muscalu Alexandru Manuel;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   45.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Puiu Dorin;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   46.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Păduraru Dan Corneliu;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   47.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Doarbeş Florin;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   48. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei 
Doarbeş Corina;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
   49.HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Valeriu 
Andriţa;
                - iniţiator, viceprimar  Vasile Ouatu
   50.HOTĂRÂRE   privind luare act  de încetarea de drept a mandatului de consilier  local a  d-lui 
Neculai Ivanov;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    51..HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Cezar 
Dinescu;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    52.HOTĂRÂRE   privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a  d-nei 
Cornelia Alexandra Tudorancea;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
    53.HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a  d-nei Elena 
Boengiu;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
     54. HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea de drept a mandatului de  viceprimar a  d-nei Fănica 
Mihaela Stoica;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

Anexa la ordinea de zi

        55.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Stoica Ioana Silviu;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
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       56. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Şerban Gheorghe Gabriel;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       57. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Mancaş George Mihai;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       58.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului  de fezabilitate  la investiţia  “Pod peste pârâul 
Cuiejdi, zona CZAD” din municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       59. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat şi a indicatorilor tehnico 
– economici pentru investiţia “Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management 
al  deşeurilor,  inclusiv  depozit  DEEE situate  în  anexa  Vînători,  Piatra  Neamţ”,  cât  şi  a  participării 
Municipiului Piatra Neamţ în cadrul mecanismului financiar S.E.E.
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       60. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii               nr.
15/2003 d-nei   Milea Raluca ;
                - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       61. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Miron Marius;
               - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       62. HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii               nr.
15/2003 d-nei   Baciu Adina Dumitriţa;
               - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      63.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Crap Liviu;
              - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
      64.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Stănescu Gabriel Iulian;
              - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu
       65.  HOTĂRÂRE  privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui 
Oprea Dumitru Daniel;
             - iniţiator, viceprimar Vasile Ouatu

            Dl.Vasile Vişan-Secretarul municipiului  aduce la cunoştinţa consilierilor locali, precum şi a 
iniţiatorului, dl. viceprimar Vasile Ouatu, faptul că proiectele de hotărâre nr. 49 - 54 nu sunt însoţite de 
rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate nr. 5,  şi potrivit art.44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
nu au putut nu intra pe ordinea de zi ( Art. 44 (1) - Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 
şedinţei  consiliului  local  nu  pot  fi  dezbătute  dacă  nu  sunt  însoţite  (…)  de  raportul  comisiei  de 
specialitate a consiliului).

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind  acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director sau director 
adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Piatra Neamţ;

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  
 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.  317 a 
Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.2 pentru rectificarea HCL nr. 218/10.04.2008 privind stabilirea condiţiilor de eliberarea a 
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autorizaţiilor de racorduri si bransamente la reţelele edilitare de utilităţi publice pe raza municipiului 
Piatra Neamţ;

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.
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă  Hotărârea Nr. 318  a 
Consiliului.

   Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.3 privind rectificarea HCL nr. 219/10.04.2008 pentru modificarea şi completarea HCL nr.
9/25.01.2007, modificată şi completată prin HCL nr. 45/25.01.2008;

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.
            Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă  Hotărârea Nr. 319  a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.4 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.

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.  320 a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr. 476/12.12.2007 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2008.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.  Proiectul a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  321 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare 
str. Piscului, cartier Sarata 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.  322 a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare 
str. Sătencii, cartier Sarata 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.  323  a 

Consiliului.
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Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 8 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare 
str.  Mierlei, cartier Sarata 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.  324  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.9  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 
str. Crivăţului, cartier Sarata 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.  325  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Modernizare 
str. Cerbului, cartier Sarata 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.  326   a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare 
str. Merilor, cartier Sarata 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.  327  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Canalizare 
menajeră str. Cezar Boliac 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.  328  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.13  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de  investiţii  “Deviere 
canalizare pluvială pe str. Viforului din municipiul Piatra Neamţ”.

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.

7



Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  329  a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.14 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.  330  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul  de 
hotărâre nr.15  privind aprobarea  vânzării  de terenuri  proprietatea municipiului  Piatra Neamţ către 
constructorii de bună credinţă;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl.Gheorghe Dumitreasa ,consilier local, întreabă  unde se află terenul, deoarece la proiectul de 

hotărâre nu este niciun plan de situaţie prin care să se explice acest lucru.
D-na Mihaela Stoica,Viceprimar, răspunde că terenul se află sub construcţie.
Dl.Gheorghe Dumitreasa,consilier  local,  întreabă de ce se aprobă construirea de imobile între 

blocuri.
D-na Mihaela Stoica,Viceprimar, răspunde că este vorba de un PUZ abrobat în zonă, iar terenul 

în cauză se află  lângă Cabinetul Medical Dr. Popârlan.
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.  331  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.16 privind  modificarea  HCL nr. 106/26.03.2008 privind aprobarea schimbului de terenuri 
între municipiul Piatra Neamţ şi dl. Trandăbăţ Dumitru;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl.Gheorghe Dumitreasa, consilier local, întreabă dacă terenul nu a făcut obiectul retrocedării în 

baza Legii nr.10/2001 şi care este motivul pentru care se realizează schimbul de teren.
D-na  Mihaela  Stoica,Viceprimar,  răspunde  că  dl.Trandabăţ  cedează  terenul  proprietate 

personală,  care  i-a  fost  retrocedat  în  baza  Legii  nr.  10/2001,  şi  primeşte  în  schimb  teren  în  zona 
Băcioaia.

Dl.Dan Florea, Arhitectul  şef  al  municipiului,  spune că  terenul  a  fost  acordat  prin  Hotărâre 
judecătorească.

Dl.  Gheorghe  Ştefan,  Primarul  municipiului  spune  că  dl.Trandabăţ  nu  primea  autorizaţie  de 
construcţie,  deoarece terenul  este  între  blocuri,  şi  atunci  i  s-a propus acest  schimb; dl.Trandabăţ  îşi 
construieşte astfel casa, iar Primăria construieşte un teren de joacă.

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.  332  a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.17 privind  concesionarea directă  a 2 mp suprafaţă de teren, proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ,  situată în B-dul Republicii,  în faţa hotelului Central,  către SC Rocom SA, în vederea 
amplasării unor stâlpi de susţinere a copertinei ce urmează a fi realizată la unitatea hotelieră menţionată;

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.  333  a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.18 privind  aprobarea  Regulamentului  serviciului  de  salubrizare  a  municipiului  Piatra 
Neamţ ;

Comisiile de specialitate 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.  334 a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.19 pentru rectificarea HCL nr. 22/2008 privind aprobare PUZ şi RLU aferent - “Cartierul 
tinerilor” - Lotizarea terenului cu suprafaţa 8,5 ha, situat în Punctul Băcioaia cu acces din str.  Dragoş 
Vodă, în loturi construibile destinate tinerilor pentru construirea de locuinţe individuale proprietate P
+1E-P+M  –  conform  Legii  nr.  15  din  09.01.2003  modificată  şi  completată  de  Legea  nr.  175  din 
17.05.2004;

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.  335  a 

Consiliului.
               

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.20  pentru modificarea Anexei la HCL nr. 309/24.04.2008 privind aprobarea Programului 
“Sărbători Pascale la Piatra Neamţ pentru nemţeni” ;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre iniţiat.
Dl.Gheorghe Dumitreasa, consilier local,  spune că se face o discriminare şi întreabă de ce să 

beneficieze de gratuitate doar cei care votează.
D-na Mihaela Stoica,Viceprimarul municipiului, spune că este vorba de o premiere.
Dl. Andrei Baciu, consilier local, spune că oricum copiii beneficiază de gratuitate.
Dl.Gheorghe Ştefan,Primarul municipiului, îi îndeamnă pe consilierii locali să voteze proiectul 

de hotărâre, chiar dacă dl.Gheorghe Dumitreasa este împotriva proiectului.
D-na  Elena  Boengiu,  consilier  local,  spune  că  în  străinătate  cetăţenii  sunt  stimulaţi  cu  ceva 

pentru votul acordat, iar în alte ţări, cum ar fi Australia, cetăţenii sunt amendaţi dacă nu merg la vot.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU, 2 voturi ABŢINERE (d-na Georgeta Vintea-

consilier local şi  dl. Gheorghe Dumitreasa-consilier local)
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  336 a 

Consiliului.
             
  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local  Proiectul de 
hotărâre nr.21 privind rectificarea unor hotărâri de consiliu local referitoare la atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003. 

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 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE ( s-a abţinut dl. Vasile PETRARU).
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  337  a 

Consiliului.
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 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.22 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui  Roşca 
Bogdan;

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.  338  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.23 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-nei   Bîşcă 
Daniela;

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.  339   a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.24 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15/2003, d-lui 
Horea Cătălin 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.  340  a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr.25 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, d-lui Nane 
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. Proiectul a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  341  a 

Consiliului.
               
 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 26 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Negii 
Alina Mădălina;

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.  342   a 

Consiliului.
                

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 27 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Popa 
Dan 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.
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Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea Nr.  343   a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 28 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei   Balan 
Ioana;

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.  344  a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 29 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei   Ioniţă 
Ana Iustina;

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.  345   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre  nr.  30 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-nei 
Neamţu Elena Isabela;

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.  346   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte  de şedinţă supune dezbaterii  Consiliului  Local  Proiectul de 
hotărâre nr. 31 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei  Darie 
Petronela ;

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.  347   a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 32 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Pintilie 
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.  348   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  33  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-lui 
Avasilcăi Mihai Dorel;

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.  349   a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 34 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-nei Florea 
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.  350   a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 35 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Hilochi 
Mitică;

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.  351   a 
Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 36 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui  Popa 
Lucian;

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.  352   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  37 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-nei 
Ciocârlan Ştefania 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.
Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat,  se  adoptă  Hotărârea  Nr.  353 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  38  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-nei 
Diaconescu Andreea 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.  354   a 

Consiliului.
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  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  39 privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-lui 
Doarvoaş 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.  355 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 40 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Horea 
George Iulian;

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.  356   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 41 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui Iorga 
Nona Laura;

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.  357   a 

Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  42  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-lui 
Solomon Liviu ;

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.  358   a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  43  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-nei 
Croitoru Maria Mirabela;

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.  359   a 
Consiliului.

  Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.  44  privind  atribuirea  de  teren  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.15/2003  d-lui 
Muscalu Alexandru Manuel;

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.  360   a 
Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 45 privind atribuirea de teren în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 d-lui  Puiu 
Dorin;

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.  361   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-lui 
Păduraru Dan Corneliu;

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.  362  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-lui 
Doarbeş 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.  363  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-nei 
Doarbeş Corina;

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.  364 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-lui Stoica 
Ioana Silviu;

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.  365 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 Şerban 
Gheorghe Gabriel;

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.  366 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 Mancaş 
George 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.  367 a 

Consiliului.

 Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre nr. 58 privind aprobarea Studiului de fezabilitate la investiţia “Pod peste pârâul Cuiejdi, zona 
CZAD” 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.  368  a 

Consiliului.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local   Proiectul de 
hotărâre  nr.59  privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  reactualizat  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici pentru investiţia “Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al 
deşeurilor,  inclusiv  depozit  DEEE  situate  în  anexa  Vînători,  Piatra  Neamţ”,  cât  şi  a  participării 
Municipiului Piatra Neamţ în cadrul mecanismului financiar S.E.E.

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.  369  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-nei Milea 
Raluca;

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.  370  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-lui Miron 
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.  371  a 

Consiliului.
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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 Baciu 
Adina Dumitriţa;

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.  372  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 Crap 
Liviu;

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.  373  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 
Stănescu Gabriel Iulian;

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.  374  a 

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-lui Oprea 
Dumitru 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.  375  a 

Consiliului.

Dl.Gheorghe  Ştefan-Primarul  municipiului mulţumeşte  doamnelor  şi  domnilor  consilieri 
locali pentru activitatea şi buna colaborare din timpul mandatului.

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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