
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 10368 din 09.03.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 05.03.2009 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.38,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 629 din 20.02.2009, 
modificată prin  DISPOZIŢIA nr. 650 din 23.02.2009, PRIMARUL a convocat Consiliul  Local al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La  şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  –  Gheorghe  Ştefan,  d-na  Viceprimar  –Ana Monda  in 
calitate  de  consilier  local,  dl.  Viceprimar  –  Chitic  Dragoş  Victor  in  calitate  de  consilier  local, 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 20 consilieri,  care au fost aleşi. Lipseşte dl. Gheorghe 
Popescu, consilier local.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Olaru Silvia – Director 
Economic, dl. FECIC Vespasian – Serviciul Administrare Patrimoniu, dl. Muraru Gabriel –  Birou 
Relaţii Publice, d-na Marina Gavril – Director Tehnic, dl. Cătălin Curalariu – Şef Serviciu Gospodărie 
Comunală, dl. Florea Dan – Arhitect Şef,  dl. Florin Fecic – Şef Serviciu Cabinet Primar, directori ai 
societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi   reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise  şi 
audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă participă 22 de  consilieri,  şedinţa este legal  constituită  şi  se pot începe 
lucrările.

Dl. Secretar Vasile Vişan prezintă procesul-verbal al şedintei  Consiliului  Local din data de 
13.02.2009; fiind supus votului, procesul– verbal a fost aprobat în unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 629 din 20.02.2009, precizând că proiectele de la nr.36 la nr.83 au fost introduse pe ordinea de zi, 
iar proiectele nr.24 şi 29 au fost retrase de pe ordinea de zi, conform Dispoziţiilor nr.842/04.03.2009 şi 
846/04.03.2009.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi cu modificările şi 
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind luare act  de încetare,  prin demisie,  a mandatului  de consilier  local al 

municipiului Piatra Neamţ al d-lui Gheorghe Popescu;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 405 din 19.06.2008 privind alegerea comisiei  de 
validare;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind  validarea  mandatului  de  Consilier  Local  al  Consiliului  Local  al 
municipiului Piatra Neamţ a domnului Negelschi Liviu;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

4. HOTĂRÂRE pentru  modificarea  anexei  la  HCL nr.  411  din  27.06.2008  privind  stabilirea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi a componenţei acestora;               

 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 412 din 27.06.2008 privind împuternicirea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamţ în societăţile comerciale, la care 
municipiul este acţionar sau asociat;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

6.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  aferent  investiţiei  “Amenajarea 
Complexă a pârâului Cuiejdiu în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, b-dul Dacia din 
municipiul Piatra Neamţ”, Varianta 2 şi a indicatorilor tehnico – economici ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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7.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare urbană a municipiului Piatra Neamţ, 
perioada 2008 – 2015;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE privind aprobarea aplicării municipiului Piatra Neamţ la Programul Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin Proiectul “Program de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Municipiul Piatra Neamţ – etapa a II 
–  a  sesiunea  2009”,  precum  şi  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  schimbării  denumirii  Şcolii  cu  clasele  I  –  VIII  nr.  6  din 
municipiul Piatra Neamţ în Şcoala cu clasele I – VIII “Daniela Cuciuc”;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu E ON Gaz Distribuţie 
pentru execuţia investitiei “Extindere reţea distribuţie gaze naturale presiune redusă strada Cărturari” 
din municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu E ON Gaz Distribuţie 
pentru execuţia investitiei “Extindere reţea distribuţie gaze naturale presiune redusă strada Gheorghe 
Asachi”din municipiul Piatra Neamţ ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

12.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  soluţiei  :  Montare  centrale  de  apartament  la  blocurile 
necuprinse în programul de modernizare a alimentării cu energie termică din municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Locuinţă individuală P +1E cu Ga-
raj Parter alipit, pe teren proprietate privată, din str. Cuarţului f.nr. ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construcţie Spaţiu comercial  şi 
Sediu – firmă cu birouri S+ D+ P+1E cuplat cu Locuinţă şi Birouri  D+P+3E , două accese din Strada 
Borzoghean f.nr.  şi  din Strada Bradului nr. 13, parcări proprii, pe terenuri proprietate privată;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

15.HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.  159/26.03.2008  privind  atribuirea  de  teren  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

16.HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.  168/26.03.2008  privind  atribuirea  de  teren  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

17.HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.  274/24.04.2008  privind  atribuirea  de  teren  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

18.HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.  361/29.05.2008  privind  atribuirea  de  teren  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat 
al municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul 
Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea  asocierii  Municipiului  Piatra  Neamţ  cu S.C.  Elite  Publicis 
Serv S.R.L. în vederea amplasării a 7 panouri publicitare;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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22.HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ către constructorii de bună credinţă şi a terenurilor închiriate pentru care proprietarii solicită 
cumpărarea prin licitaţie;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. RESET MEDIA 

în vederea amplasării a 6 panouri publicitare;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

24.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 102 din  04.05.1995 şi modificarea Anexei la HCL 
nr. 705 din 27.11.2008;   

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
25.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de 

stat pentru construirea de locuinţe;        
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

26.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii străzii Erou Rusu din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
28.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri  pentru administrarea unor imobile proprietatea 

municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

29.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 319 din 22.12.2005 privind aprobarea Programelor 
de transport public local de călători;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
30.HOTĂRÂRE privind  alocarea  unor  sume de  bani  din  Bugetul  local  al  municipului  Piatra 

Neamţ cap. 67.02  „Cultură, recreere şi religie”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

31.HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu Consilul Judeţean şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Neamţ în vederea participării la „Târgul Naţional de Turism din Martie 2009”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
32.HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Foto Catalog S.R.L. Piatra 

Neamţ în vederea organizării Festivalului „MISS GLOB INTERNAŢIONAL ROMÂNIA”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

33.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  unui  schimb  de  teren  între  S.C.  Urban  S.A.  şi  Primăria 
municipiului Piatra Neamţ,  retragerea din lista bunurilor de retur din cadrul contractului de concesiune 
nr. 18.684 din 12.06.1999, actualizat, a bunului imobil – construcţie „Bar şi Bowling” situat în incinta 
Ştrandului municipal şi majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu contravaloarea acestuia;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
34.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Parking S.A. cu terenul în suprafaţă 

de 894 mp situat în strada Bistriţei f.nr.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

35.HOTĂRÂRE privind acordarea unei locuinţe de serviciu;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Ana  Monda  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectele  de  hotărâre  care  sunt 
introduse pe ordinea de zi:

36.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 301 din 24.04.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
37.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 302 din 24.04.2008 privind atribuirea de teren în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

3



38.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 343 din 29.05.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la investiţia  “Realizarea unei noi 

capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie solară regenerabilă în 
capacitate de 3 MW în municipiul Piatra Neamţ” din municipiul Piatra Neamţ;

 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
40.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Notei  de  negociere  nr.  8169/23.02.2009  încheiată  între 

Comisia de negociere constituită la nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi SC Publiserv SRL;
 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

41. HOTĂRÂRE privind stabilirea suprafeţei Pieţei Libertăţii din municipiul Piatra Neamţ;
 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

42.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea Studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea 
Domneasca din municipiul Piatra Neamţ – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pieto-
nale şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
43. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “ Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice 

şi culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamţ – prin amenajari urbanistice, amenajări ale 
circulaţiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane”, precum şi a cheltuielilor 
legate de proiect; 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
44. HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indi-

catorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei 
istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi pune-
rea în valoare a sitului şi cladirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Arta, Teatrul Ti-
neretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi Mu-
zeul aferent”; 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
45.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului de Parteneriat cu privire la realizarea proiectului 

“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de 
Etnografie, Muzeul de Arta, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidu-
lui de Incinta ale Curţii Domneşti şi Muzeul aferent”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
46. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice 

şi culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în 
valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretu-
lui, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi Muzeul 
aferent” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
47.  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Crearea de spaţii publice urbane în municipiul 

Piatra Neamţ, prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări, în zona intersecţiei Piaţa Stefan cel 
Mare, str. Orhei, bdul. Dacia şi amenajarea complexă a paraului Cuejdiu” precum şi a cheltuielilor 
legate de proiect; 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
48. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici 

pentru  “REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE,  EXTINDERE  ŞI  ECHIPARE  A 
COLEGIULUI NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ, PIATRA NEAMŢ” – corpul C – fostă cantină şi 
a “Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii” şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
“REABILITARE, AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI ECHIPARE A COLEGIULUI 
NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ, PIATRA NEAMŢ” – corpul C – fostă cantină”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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49.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Proiectului  “REABILITARE,  AMENAJARE, 
MODERNIZARE,  EXTINDERE  ŞI  ECHIPARE  A  COLEGIULUI  NAŢIONAL  CALISTRAT 
HOGAŞ, PIATRA NEAMŢ” şi a cheltuielilor pentru implementarea proiectului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
50.  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii” şi a 

indicatorilor  tehnico  –  economici  pentru  “REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE  ŞI 
ECHIPARE A ŞCOLII NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
51.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Proiectului  “REABILITARE,  AMENAJARE, 

MODERNIZARE ŞI ECHIPARE A ŞCOLII CU CLASELE NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, 
JUDEŢUL NEAMŢ” şi a cheltuielilor pentru implementarea proiectului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
52.  HOTĂRÂRE privind aprobarea „Studiului  de  fezabilitate”  şi  a  indicatorilor  tehnico-

economici pentru: „REABILITARE, AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI ECHIPARE 
A LICEULUI  DE  ARTĂ  VICTOR  BRAUNER, PIATRA  NEAMŢ”- corpul A şi a „Documentaţiei 
de  avizare  a lucrărilor de intervenţii”  şi a indicatorilor tehnico- economici  pentru: „REABILITARE, 
AMENAJARE, MODERNIZARE  ŞI  ECHIPARE A LICEULUI  DE  ARTĂ  VICTOR  BRAUNER, 
PIATRA  NEAMŢ”- corpul A şi corpul B;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
53. HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „REABILITARE, AMENAJARE, 

MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI  ECHIPARE  A LICEULUI  DE  ARTĂ  VICTOR  BRAUNER, 
PIATRA  NEAMŢ” şi a cheltuielilor  pentru  implementarea proiectului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
54. HOTĂRÂRE privind aprobarea „Documentaţiei  de  avizare  a lucrărilor de intervenţii”  şi a 

indicatorilor  tehnico-economici  pentru:  „REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE  ŞI 
ECHIPARE A ŞCOLII NR.10, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan 
55.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Proiectului:  „REABILITARE,  AMENAJARE, 

MODERNIZARE  ŞI  ECHIPARE A ŞCOLII CU CLASELE  I-VII  NR.10, MUNICIPIUL PIATRA 
NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ” şi  a Cheltuielilor  pentru  implementarea proiectului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
56.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea „Studiului   de   fezabilitate”   şi  a   indicatorilor  tehnico-

economici  pentru:  „REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE,  EXTINDERE  ŞI 
ECHIPARE A  COLEGIULUI  NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA  NEAMŢ” – corpul A-
şcoală şi  a „Documentaţiei  de  avizare  a lucrărilor de intervenţii” şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru:  „REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE  ŞI  ECHIPARE  A  COLEGIULUI 
NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA NEAMŢ”- corpul A – şcoală , corpul B- cămin şi  corpul 
C – cantină;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
57.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Proiectului:  „REABILITARE,  AMENAJARE, 

MODERNIZARE,  EXTINDERE  ŞI  ECHIPARE  A  COLEGIULUI  NAŢIONAL  DE 
INFORMATICĂ, MUNICIPIUL  PIATRA  NEAMŢ, JUDEŢUL  NEAMŢ”  şi a Cheltuielilor  pentru 
implementarea proiectului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
58.  HOTĂRÂRE pentru modificarea  HCL nr.  48/13.02.2009 privind transmiterea  în  folosinţă 

gratuită  Agenţiei  Naţionale  pentru  Locuinţe  a  unei  suprafeţe  de  teren,  proprietate  privată  a 
municipalităţii situată în cartier Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
59. HOTĂRÂRE privind aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 

de participare conform art. 122, lit. c din OUG nr. 34/2006;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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60. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 
reabilitarea termică blocul B5, strada  Aleea Paltinilor nr 8, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
61. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul G7, str. 
Pictor Grigorescu, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programulguvernamental de  Reabilitare  
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
62. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul E2 str. 
Mărăţei  nr.  160 din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de  Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
63. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică ( cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul E1 str. 
Mărăţei  nr.  162 din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de  Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
64. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică ( cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul E1 str. 
Mărăţei  nr.  160 din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de  Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
65. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul C1, 
str.Aleea Viforului  nr.  38 B, din municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins în programul guvernamental  de 
Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
66. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul A3, 
str.Aleea  Viforului  nr.3,  din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de 
Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
67. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul A2, 
str.Aleea  Viforului  nr.2,  din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de 
Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
68. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul A1, 
str.Aleea  Viforului  nr.1,  din  municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în  programul  guvernamental  de 
Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan 
69. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea  termică  blocul  10,  strada Margaretelor  nr.  10,  din municipiul  Piatra  Neamţ  cuprins  în 
programul guvernamental de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
70. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 152 
str. Mărăţei nr. 152, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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71. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 
general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 150 
str. Mărăţei nr. 150, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
72. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 148 
str. Mărăţei nr. 148, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
73. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 146 
str. Mărăţei nr. 146, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
74. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 144 
str. Mărăţei nr. 144, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
75. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 142 
str. Mărăţei nr. 142, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
76. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 140 
str. Mărăţei nr. 140, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
77. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 158 
str. Mărăţei nr. 158, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
78. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 156 
str. Mărăţei nr. 156, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
79. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică (cu deviz 

general reactualizat) şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la Blocul 154 
str. Mărăţei nr. 154, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
80. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru 

reabilitarea termică şi aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea mansardei la blocul 13 str. 
Aleea Caişilor nr. 9, din municipiul Piatra Neamţ cuprins în programul guvernamental de Reabilitare 
termică a blocurilor de locuit;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
81.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Asocierea 

Sportivă  Club  Romanian  Bridge  Promotion  în  vederea  organizării  turneului  de  bridge  “Trofeul 
Ceahlăul”;

7



- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
82. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.  615 din 1.10.2008 privind suportarea din bugetul 

local a unor sume de bani reprezentând cheltuielile pentru mutarea Repetorului aparţinând C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. din locaţia Dealul Cozla din municipiul Piatra Neamţ în comuna Moldoveni sat 
Hociungi, judeţul Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
83. HOTĂRÂRE privind  modificarea  Anexei  nr.  1  la  HCL  nr.  561  din  22.08.2008  pentru 

aprobarea  criteriilor  de  selecţie,  a  procedurii  de  concurs  şi  a  atribuţiilor  specifice  postului  de 
administrator public;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind luare act de încetare, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului 
Piatra Neamţ al d-lui Gheorghe Popescu.

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.
 D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
53   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr. 405 din 19.06.2008 privind alegerea comisiei de validare;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Secretar Vasile Vişan roagă pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru alegerea 
membrului în comisia de validare.

D-na Boengiu Elena – consilier local – propune pe dl. Consilier local Viorel Strungariu.
D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  propunerea  d-nei  consilier  local 

Boengiu Elena, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
54   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.3 privind  validarea mandatului  de Consilier  Local  al  Consiliului  Local  al  municipiului 
Piatra Neamţ a domnului Negelschi Liviu;

Dl.Valeriu  Andriţa  –  preşedinte  comisie  de  validare  –  prezintă  Consiliului  Local  Procesul 
Verbal al comisiei de validare nr. 7967/05.03.3009:

“Astăzi,  data de 05.03.2009, comisia  de validare aleasă de Consiliul  Local  al  Municipiului 
Piatra  Neamţ  în  şedinţa  de  constituire  din  data  de  19.06.2008  a  examinat,  în  conformitate   cu 
prevederile  art.30  din  Legea  nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierului.

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună 
validarea mandatului de consilier local al d-lui Liviu Negelschi”.

Dl. Secretar Vasile Vişan invită pe dl. Liviu Negelschi să depună jurământul pentru validarea 
mandatului de consilier local.

Dl. Liviu Negelschi depune următorul jurămât în faţa Consiliului Local:
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile  

şi  priceperea  mea  pentru  binele  locuitorilor  municipiului  Piatra  Neamţ.Aşa  să-mi  ajute  
Dumnezeu!”
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.  
55   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru modificarea anexei la HCL nr. 411 din 27.06.2008 privind stabilirea comisiilor de 
specialitate  ale  Consiliului  Local  şi  a  componenţei  acestora,  modificată  prin  HCL  nr.  609  din 
01.10.2008 şi HCL nr. 671/31.10.2008;

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
56   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.5  pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  412  din  27.06.2008  privind  împuternicirea 
consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamţ în societăţile comerciale, la care 
municipiul este acţionar sau asociat;

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
57   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei “Amenajarea Complexă a 
pârâului Cuiejdiu în zona intersecţiei  Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, b-dul Dacia din municipiul 
Piatra Neamţ”, Varianta 2 şi a indicatorilor tehnico – economici;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
58   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare urbană a municipiului Piatra Neamţ, perioada 
2008 – 2015;

Comisiile de  specialitate  nr.1  şi  nr.6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
59   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  privind  aprobarea  aplicării  municipiului  Piatra  Neamţ  la  Programul  Naţional  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi prin Proiectul “Program de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Municipiul Piatra Neamţ – etapa a II 
–  a  sesiunea  2009”,  precum  şi  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
60   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind  aprobarea schimbării denumirii Şcolii cu clasele I – VIII nr. 6 din municipiul 
Piatra Neamţ în Şcoala cu clasele I – VIII “Daniela Cuciuc.

Comisia  de  specialitate  nr.4  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
61   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Piatra Neamţ şi 
S.C. E ON Gaz Distribuţie S.A. pentru execuţia investitiei “Extindere reţea distribuţie gaze naturale 
presiune redusă strada Cărturari” din municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
62   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Piatra Neamţ şi 
S.C. E ON Gaz Distribuţie S.A. pentru execuţia investitiei “Extindere reţea distribuţie gaze naturale 
presiune redusă strada Gheorghe Asachi”din municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
63   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind completarea HCL nr. 260/24.04.2008 prin aprobarea soluţiei: Montare centrale 
de apartament la blocurile necuprinse în programul de modernizare a alimentării cu energie termică din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
64   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind  aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Locuinţă  individuală  P +1E cu Garaj 
Parter alipit, pe teren proprietate privată, din str. Cuarţului f.nr.;

Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
65   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construcţie Spaţiu comercial  şi  Sediu – 
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firmă  cu  birouri  S+  D+  P+1E cuplat  cu  Locuinţă  şi  Birouri   D+P+3E,  două  accese  din  Strada 
Borzoghean f.nr.  şi  din Strada Bradului nr. 13, parcări proprii, pe terenuri proprietate privată;

Comisia  de specialitate  nr.2 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
66   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 pentru  abrogarea HCL nr. 159/26.03.2008 privind atribuirea de teren în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
67   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.16  privind  pentru  abrogarea  HCL  nr.  168/26.03.2008  privind  atribuirea  de  teren  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
68   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 pentru abrogarea HCL nr. 274/24.04.2008 privind atribuirea de teren în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
69   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 pentru abrogarea HCL nr. 361/29.05.2008 privind atribuirea de teren în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
70   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.19 privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
71   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul Piatra 
Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
72   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea asocierii Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Elite Publicis Serv S.R.L. 
în vederea amplasării a 7 panouri publicitare;

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

D-na Ana Monda  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre,  care  a  fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
73   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind  aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ 
către  constructorii  de  bună  credinţă  şi  a  terenurilor  închiriate  pentru  care  proprietarii  solicită 
cumpărarea prin licitaţie;

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

D-na Ana Monda  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre,  care  a  fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
74   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.23 privind  aprobarea  asocierii  Municipiului  Piatra  Neamţ  cu  S.C.  RESET MEDIA în 
vederea amplasării a 6 panouri publicitare;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
75   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii  de la bugetul de stat, 
pentru construirea de locuinţe;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
76   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26  privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea lor în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamţ;

Comisia de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
77   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind  aprobarea prelungirii străzii Erou Rusu din municipiul Piatra Neamţ;

Comisia de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
78   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.28  privind  aprobarea  unor  măsuri  pentru  administrarea  unor  imobile  proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
79   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind alocarea unor sume de bani din Bugetul local al municipului Piatra Neamţ;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
80   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu Consilul Judeţean şi Camera de Comerţ 
şi Industrie Neamţ în vederea participării la „Târgul Naţional de Turism din Martie 2009”;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1 şi  nr.  5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
81   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32  privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Foto Catalog S.R.L. Piatra Neamţ 
în vederea organizării Festivalului „MISS GLOB INTERNAŢIONAL ROMÂNIA”;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  şi  nr.  5  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
82   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33  privind  aprobarea unui schimb de teren între S.C. Urban S.A. şi municipiului Piatra 
Neamţ,  retragerea din lista bunurilor de retur din cadrul contractului de concesiune nr. 18.684 din 
12.06.1999, actualizat,  a bunului imobil – construcţie „Bar şi Bowling” situat în incinta Ştrandului 
municipal şi majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu bunul imobil menţionat;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
83   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind majorarea capitalului social al S.C. Parking S.A. cu terenul în suprafaţă de 898 
mp situat în strada Bistriţei f.nr.;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
84   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind repartizarea unei locuinţe de serviciu;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
85   a Consiliului.  

 D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 pentru abrogarea HCL nr. 301 din 24.04.2008 privind atribuirea de teren în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2003;

Comisia  de  specialitate  nr.5 a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
86   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 pentru abrogarea HCL nr. 302 din 24.04.2008 privind atribuirea de teren în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2003;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
87   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 pentru abrogarea HCL nr. 343 din 29.05.2008 privind atribuirea de teren în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2003;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
88   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.39 privind  aprobarea  studiului  de  prefezabilitate  la  investiţia   “Realizarea  unei  noi 
capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie solară regenerabilă în 
capacitate de 3 MW în municipiul Piatra Neamţ”;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
89   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.40 privind aprobarea Notei de negociere nr. 8169/23.02.2009 încheiată între Comisia de 
negociere constituită la nivelul Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi SC Publiserv SRL;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
90   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.41 privind constatarea suprafeţei Pieţei Libertăţii din municipiul Piatra Neamţ;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
91   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.42 privind  aprobarea Studiul de fezabilitate aferent investiţiei “Restaurarea şi punerea în 
valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin amenajări 
urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane” 
şi a indicatorilor tehnico – economici;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
92   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.43 privind  aprobarea proiectului “ Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
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culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin amenajări urbanistice, amenajări ale 
circulaţiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane”, precum şi a cheltuielilor 
legate de proiect;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
93   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.44 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
culturale Curtea Domnească din municipiul  Piatra Neamţ – prin reabilitarea,  dotarea şi punerea în 
valoare  a  sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de  Etnografie,  Muzeul  de  Artă,  Teatrul 
Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi 
Muzeul aferent”;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
94   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.45 privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  încheiat  între  municipiul  Piatra  Neamţ, 
Consiliul Judeţean Neamţ şi Parohia Sfântul Ioan Domnesc pentru realizarea proiectului “Restaurarea 
şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin 
reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, 
Muzeul de Arta, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incinta 
ale Curţii Domneşti şi Muzeul aferent”;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
95   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.46 privind  aprobarea  proiectului  “Restaurarea  şi  punerea în  valoare  a  zonei  istorice  şi 
culturale Curtea Domneasca din municipiul  Piatra Neamţ – prin reabilitarea,  dotarea şi punerea în 
valoare  a  sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de  Etnografie,  Muzeul  de  Artă,  Teatrul 
Tineretului, Turnul Clopotniţa, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale Curţii Domneşti şi 
Muzeul aferent” şi a cheltuielilor legate de proiect ;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
96   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.47 privind aprobarea proiectului  “Crearea de spaţii  publice urbane în municipiul  Piatra 
Neamţ, prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări, în zona intersecţiei Piaţa Stefan cel Mare, str. 
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Orhei, Bdul. Dacia şi amenajarea complexă a paraului Cuejdiu” precum şi a cheltuielilor legate de 
proiect;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
97   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.48 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
“REABILITARE, AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI ECHIPARE A COLEGIULUI 
NAŢIONAL  CALISTRAT  HOGAŞ,  PIATRA  NEAMŢ”  –  corpul  C  –  fostă  cantină  şi  a 
“Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii” şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 
“REABILITARE, AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI ECHIPARE A COLEGIULUI 
NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ, PIATRA NEAMŢ” – corpul C – fostă cantină”;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
98   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.49 privind  aprobarea  Proiectului  “REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE, 
EXTINDERE  ŞI  ECHIPARE  A  COLEGIULUI  NAŢIONAL  CALISTRAT  HOGAŞ,  PIATRA 
NEAMŢ” şi a cheltuielilor pentru implementarea proiectului;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
99   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.50 privind aprobarea  “Documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenţii”  şi  a 
indicatorilor  tehnico  –  economici  pentru  “REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE  ŞI 
ECHIPARE A ŞCOLII NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
100   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.51 privind  aprobarea Proiectului “REABILITARE, AMENAJARE, MODERNIZARE ŞI 
ECHIPARE A ŞCOLII CU CLASELE I – VIII NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL 
NEAMŢ” şi a cheltuielilor pentru implementarea proiectului; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
101   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.52 privind  aprobarea „Studiului  de  fezabilitate”  şi a  indicatorilor tehnico-economici 
pentru  :  „  REABILITARE ,  AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI   ECHIPARE A 
LICEULUI  DE  ARTĂ  VICTOR  BRAUNER   , PIATRA  NEAMŢ”- corpul A şi a „ Documentaţiei 
de   avizare   a  lucrărilor  de  intervenţii”   şi  a  indicatorilor  tehnico-  economici   pentru    :
„ REABILITARE , AMENAJARE, MODERNIZARE  ŞI  ECHIPARE A LICEULUI  DE  ARTĂ 
VICTOR  BRAUNER  , PIATRA  NEAMŢ”- corpul A şi corpul B; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
102   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.53 privind  aprobarea Proiectului  „REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE, 
EXTINDERE ŞI   ECHIPARE  A LICEULUI  DE  ARTĂ  VICTOR  BRAUNER   ,  PIATRA 
NEAMŢ”  şi a cheltuielilor  pentru  implementarea proiectului; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
103   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.54 privind  aprobarea  „  Documentaţiei   de   avizare   a  lucrărilor  de  intervenţii”   şi  a 
indicatorilor tehnico- economici  pentru   :„ REABILITARE , AMENAJARE, MODERNIZARE  ŞI 
ECHIPARE A ŞCOLII NR.10  , MUNICIPIUL PIATRA  NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
104   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.55 privind aprobarea Proiectului :„ REABILITARE , AMENAJARE, MODERNIZARE  ŞI 
ECHIPARE  A  ŞCOLII  CU  CLASELE   I-VIII   NR.10   , MUNICIPIUL  PIATRA   NEAMŢ, 
JUDEŢUL NEAMŢ”şi  a Cheltuielilor  pentru  implementarea proiectului; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
105   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.56 privind  aprobarea „Studiului  de  fezabilitate”  şi a  indicatorilor tehnico-economici 
pentru  :  „  REABILITARE ,  AMENAJARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI   ECHIPARE A 
COLEGIULUI  NAŢIONAL DE INFORMATICĂ   , PIATRA  NEAMŢ ” – corpul A-şcoală şi  a 
„  Documentaţiei   de   avizare   a  lucrărilor  de  intervenţii”   şi  a  indicatorilor  tehnico-  economici 
pentru   :„ REABILITARE , AMENAJARE, MODERNIZRE  ŞI  ECHIPARE A  COLEGIULUI 
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NAŢIONAL DE INFORMATICĂ  , PIATRA  NEAMŢ”- corpul A – şcoală , corpul B- cămin şi 
corpul  C – cantină; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
106   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.57 privind  aprobarea  Proiectului  :„REABILITARE,  AMENAJARE,  MODERNIZARE, 
EXTINDERE  ŞI   ECHIPARE   A  COLEGIULUI   NAŢIONAL   DE  INFORMATICĂ    , 
MUNICIPIUL  PIATRA  NEAMŢ, JUDEŢUL  NEAMŢ ”  şi a Cheltuielilor  pentru  implementarea 
proiectului; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
107   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.58 pentru modificarea HCL nr. 48/13.02.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită 
Agenţiei  Naţionale  pentru Locuinţe  a  unei  suprafeţe  de teren,  proprietate  privată  a  municipalităţii 
situată în cartier Nufărului, str. Pompiliu Clement din municipiul Piatra Neamţ; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
108   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.59  privind aplicarea procedurii  de negociere  fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, pentru activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale la nivelul Municipiul 
Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile art. 122, lit. c din OUG nr. 34/2006; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
109   a Consiliului.  

             D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.60  Privind   aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  Studiul  de  fezabilitate 
„Reabilitare termică Bloc B5, strada Aleea Platinilor, nr. 8, din municipiul Piatra Neamţ (cu deviz 
general  actualizat)”,  cuprins  în  programul  guvernamental  de   Reabilitare  termică  a  blocurilor  de 
locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
110   a Consiliului.  

            D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.61 privind   aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  a  blocului  G7,  str.  Pictor  Grigorescu din municipiul  Piatra  Neamţ  (cu deviz 
general  actualizat)”  şi  a indicatorilor  tehnico-economici  pentru Studiul  de fezabilitate  “ Realizarea 
mansardei la blocul G7, str.  Pictor Grigorescu din municipiul Piatra Neamţ “, cuprins în programul 
guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
111   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.62 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a blocului E2, str. Mărăţei nr. 160 din municipiul 
Piatra  Neamţ”  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate  “Realizarea 
mansardei  la  blocul  E2,  str.  Mărăţei  nr.  160 din  municipiul  Piatra  Neamţ”,  cuprins  în  programul 
guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament :“reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
112   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.63 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a  Blocului 162 str. Mărăţei nr. 162 din municipiul 
Piatra Neamţ şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Studiul de fezabilitate “Realizarea mansardei 
la Blocul 162 str. Mărăţei nr. 162 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în programul guvernamental 
de Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
113   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.64 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a Blocului E1 str. Mărăţei nr. 160 din municipiul 
Piatra Neamţ” şi a indicatorilor tehnico-economici “Realizarea mansardei la blocul E1 str. Mărăţei nr. 
160  din  municipiul  Piatra  Neamţ”  cuprins  în  programul  guvernamental  de  Reabilitare  termică  a 
blocurilor de locuit ;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
114   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.65 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a  Blocului C1 str.  Aleea Viforului nr. 38B din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul C1 str. Aleea Viforului nr. 38B din municipiul Piatra Neamţ” cuprins 
în programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
115   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.66 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a  Blocului A3 str.  Aleea Viforului nr. 3 din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul A3 str. Aleea Viforului nr. 3 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
116   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.67 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a  Blocului A2 str.  Aleea Viforului nr. 2 din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul A2 str. Aleea Viforului nr. 2 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local , 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
117   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.68 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea termică (cu deviz general reactualizat) a  Blocului A1 str.  Aleea Viforului nr. 1 din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul A1 str. Aleea Viforului nr. 1 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
118   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.69 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  10  str.   Margaretelor  nr.  10  din 
municipiul Piatra Neamţ”, cuprins în programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de 
locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
119   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.70 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  152  str.  Mărăţei   nr.  152  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 152 str.  Mărăţei  nr. 152 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
120   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.71 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  150  str.    Mărăţei   nr.  150  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 150 str.  Mărăţei  nr. 150 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
121   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.72 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  148  str.    Mărăţei   nr.  148  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 148 str.  Mărăţei  nr. 148 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
122   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.73 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  146  str.    Mărăţei   nr.  146  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 146 str.  Mărăţei  nr. 146 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
123   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.74 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  144  str.    Mărăţei  nr.  144  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 144 str.  Mărăţei  nr. 144 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
124   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.75 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  142  str.    Mărăţei  nr.  142  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 142 str.  Mărăţei  nr. 142 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
125   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.76 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  140  str.    Mărăţei   nr.  140  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 140 str.  Mărăţei  nr. 140 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit ;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
126   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.77 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  158  str.    Mărăţei   nr.  158  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 158 str.  Mărăţei  nr. 158 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit ;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
127   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.78 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  156  str.   Mărăţei   nr.  156  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 156 str.  Mărăţei  nr. 156 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
128   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.79 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  154  str.   Mărăţei   nr.  154  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 154 str.  Mărăţei  nr. 154 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
129   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.80 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru   Studiul  de  fezabilitate 
“Reabilitarea  termică  (cu  deviz  general  reactualizat)  a   Blocului  13  str.  Aleea  Caişilor  nr.  9  din 
municipiul  Piatra  Neamţ  şi   a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  “Studiul  de  fezabilitate 
“Realizarea mansardei la Blocul 13 str.  Aleea Caişilor nr. 9 din municipiul Piatra Neamţ” cuprins în 
programul guvernamental de  Reabilitare termică a blocurilor de locuit;

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

Dl. Consilier local Chitic Dragoş Victor propune următorul amendament: “reformularea titlului 
şi  a  cuprinsului  hotărârii  în  sensul  aprobării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  studiile  de 
fezabilitate»”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
130   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.81 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Asocierea Sportivă 
Club Romanian Bridge Promotion în vederea organizării turneului de bridge “Trofeul Ceahlăul”; 

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu 22 de voturi PENTRU. Dl.consilier local Popa Gheorghe Dan nu a participat la vot.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
131   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.82 pentru abrogarea HCL nr. 615 din 1.10.2008 privind suportarea din bugetul local a unor 
sume  de  bani  reprezentând  cheltuielile  pentru  mutarea  Repetorului  aparţinând  C.N.T.E.E. 
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Transelectrica S.A. din locaţia Dealul Cozla din municipiul Piatra Neamţ în comuna Moldoveni sat 
Hociungi, judeţul Neamţ;

Comisia  de specialitate  nr.  1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
132   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.83 pentru  modificarea  Anexei  nr.  1  la  HCL nr.  561 din  22.08.2008 pentru  aprobarea 
criteriilor de selecţie, a procedurii de concurs şi a atribuţiilor specifice postului de administrator public;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
133   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  d-na Ana MONDA– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana MONDA– Preşedinte de şedinţă –  SS indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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