
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 54.401 din 21.12.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 18.12.2009 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr.4.610 din 11.12.2009, 
modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 4.669 din 15.12.2009, PRIMARUL a convocat Consiliul 
Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La  şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Viceprimar  –  Dragoş  Victor  Chitic,  d-na  Viceprimar  –  Ana 
Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 18 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: 
dl.  Consilier  Local Valeriu Andriţa, dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl.  Consilier  Local Tănase 
Neculai.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public al 
Municipiului Piatra Neamţ,  dl.  Dan Florea – Arhitectul  Şef al  Municipiului,  d-na Marina Gavril – 
Director Direcţia Tehnică, d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu 
Administrare  Patrimoniu,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  20 de  consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune la vot Procesul verbal al şedinţelor din 
data de 26.11.2009, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl.Viorel  Strungariu–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 4.610 din 11.12.2009,  precizând că proiectele de la nr.25 la nr.30 sunt introduse pe 
ordinea de zi  prin Dispoziţia nr. 4.669 din 15.12.2009 din, iar proiectele de hotărâre nr.13, 17 şi 22 
sunt retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 4.682 din 16.12.2009.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările 
şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.  HOTĂRÂRE privind  interzicerea  expunerii  spre  vânzare  a  autovehiculelor,  remorcilor, 

rulotelor,  în afara spaţiilor  special amenajate şi autorizate în condiţiile legii,  precum şi interzicerea 
parcării autoveliculelor cu masă maximă totală autorizată peste 3,5 t, pe domeniul public sau privat al 
municipiului Piatra Neamţ şi stabilirea unor contravenţii;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
2.  HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  “Extinderea parter a Spaţiului 

comercial existent la parterul Blocului M48, într Sc. B şi C pe terenul proprietatea Municipiului Piatra 
Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A., din Strada Progresului nr. 121”;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
3. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru efectuarea activităţilor de curăţare şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei, înghet sau 
ninsoare;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
4. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parţială a unor HCL-uri privind alocarea unor sume de bani 

din Bugetul local al municipului Piatra Neamţ cap. 67.02  „Cultură, recreere şi religie”;          
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

5.  HOTĂRÂRE privind  rectificarea  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  pe  anul 
2009;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
6. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 

religie”;           
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   



7. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi 
Asociaţia  Revoluţionarilor  din  decembrie  1989  în  vederea  organizării  unor  manifestări  cu  ocazia 
împlinirii a 20 de ani de la revoluţie;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
          8. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale din locuinţă în spaţiu comercial pentru 
Alimentaţie publică – Bar, în str. Aleea Brazilor nr. 29, proprietatea Onu Elena, conform H.C.L. nr. 
116 din 29.03.2007;           
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan    

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere şi concesiune pe anul 2010;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

10.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de  asociere  încheiate  între 
municipiul Piatra Neamţ şi companii specializate în servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 2010;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
11.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

12. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 117/25.07.1996;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 483 din 26.11.2009;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

14.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  634/C/27.10.200,  Centrală 
termică nr. 38, situată în str. Aleea Aurorei, f.n. şi vânzarea prin licitaţie publică cu strigare;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
   15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 1 din HCL nr. 73/14.02.2008, modificată prin HCL 
nr. 246/10.04.2008 şi prin HCL nr. 22/23.01.2009, referitoare la asocierea Municipiului Piatra Neamţ 
cu Camera de Comerţ şi Industrie;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
16.  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în 

patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan  

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 235 mp, 
proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Ţărăncuţa f.nr., de către doamna Şerban 
Iulia;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan  
18.  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Piatra Neamţ şi 

unele persoane fizice, în vederea lărgirii a străzii Orizontului;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan  

19.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  629/P/16.10.2009,  pentru 
Restaurant Ştrand Municipal şi teren intravilan în suprafaţă de 770 mp, situate în Aleea Tineretului, nr. 
26;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
 20. HOTĂRÂRE privind intrarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ prin transmitere 

fără plată de la Oficiul  Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Neamţ a unui număr de 15 
calculatoare;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
 21.  HOTĂRÂRE privind predarea din patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ a unui număr 

de 15 calculatoare în administrarea Scolilor cu clasele I – VIII nr. 11 şi nr. 8, Grădiniţelor cu PP nr. 5 
şi nr. 8 şi Centrului de zi preşcolari;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
22.  HOTĂRÂRE privind modificarea  HCL nr.  226  din  20.06.2007  pentru  modificarea  şi 

completarea HCL nr. 415/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea serviciului de salubrizare; 
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a Spaţiilor 
comerciale existente la parterul Blocului F26, Sc. B şi C, pe terenul proprietatea Municipiului Piatra 
Neamţ, construcţii proprietatea S.C. ORION S.A. şi S.C. BIOMAR S.R.L., din str. Titu Maiorescu nr. 
8”;           

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   



          24. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan 

I.  INFORMARE  privind  Hotărâre  judecătorească  irevocabilă  pronunţată  în  dosar  nr. 
4045/103/2009 în care Consiliul Local a avut calitatea procesuală de recurent – pârât;

II.  INFORMARE  din  partea  S.C.  LOCATIVSERV  S.R.L.  privind  situaţia  debitelor  la 
întreţinere şi chirie din cartierele Speranţa şi Municii;

                 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 4.669 din 15.12.2009.

27.  HOTĂRÂRE privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 486/26.11.2009 pentru reformularea 
art. 1 din HCL nr. 454/29.10.2009 privind majorarea capitalului social al S.C. Locato S.A. ;

-   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan 
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică furnizată 

populaţiei în sistem centralizat;
     -   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  “Schimbare  destinaţie  din  cămin  elevi  în  locuinţe  sociale  –  Colegiul  Tehnic  de 
Transporturi strada Soarelui nr.1”, din Municipiul Piatra Neamţ.
     -   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

30.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  unor  măsuri  referitoare  la  repartizarea  cantităţilor  de 
căldură la asociaţiile de proprietari.
     -   iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

            Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind interzicerea expunerii  spre vânzare a autovehiculelor,  remorcilor,  rulotelor, în 
afara spaţiilor special amenajate şi autorizate în condiţiile legii, interzicerea parcării autoveliculelor cu 
masă maximă totală autorizată peste 3,5 t, pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamţ 
precum şi stabilirea unor contravenţii;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
512   a Consiliului.  

              Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a Spaţiului comercial 
existent la parterul Blocului M48, într Sc. B şi C pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 
construcţie proprietatea S.C. ORION S.A., din Strada Progresului nr. 121 ”;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
513   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind unele măsuri pentru efectuarea activităţilor de curăţare şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei, înghet sau ninsoare;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
514   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.4 privind  abrogarea  parţială  a  unor  HCL-uri  privind  alocarea  unor  sume  de  bani  din 
Bugetul local al municipului Piatra Neamţ cap. 67.02  „Cultură, recreere şi religie”;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
515   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea rectificării  bugetului general al municipiului Piatra Neamţ,  pe anul 
2009;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
516   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;  

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
517   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia 
Revoluţionarilor din decembrie 1989 în vederea organizării unor manifestări cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de la revoluţie;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
518   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind menţinerea destinaţiei actuale din locuinţă în spaţiu comercial pentru Alimentaţie 
publică  –  Bar,  în  str.  Aleea Brazilor  nr.  29,  proprietatea  Onu Elena,  conform H.C.L.  nr.  116 din 
29.03.2007;         

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
519   a Consiliului.  



Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.9  privind  aprobarea  tarifelor  de  închiriere  şi  concesiune  pentru  imobilele  aparţinând 
Municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2010;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
520   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea prelungirii contractelor de asociere încheiate între municipiul Piatra 
Neamţ şi companii specializate în servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 2010;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
521   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.11 privind aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
522   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind abrogarea HCL nr. 117/25.07.1996;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
523   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 634/C/27.10.2009, pentru bunul imobil 
Centrală termică dezafectată nr. 38, situată în str. Aleea Aurorei, f.n. şi teren aferent şi vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
524   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.15 privind  modificarea  Art.  1  din  HCL  nr.  73/14.02.2008,  modificată  prin  HCL  nr. 
246/10.04.2008 şi prin H.C.L. nr. 22/23.01.2009, referitoare la asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu 
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ;

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



Dl. Viorel Strungariu - 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.   
525   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind  aprobarea constituirii de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ;              

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
526   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
fizice, în vederea lărgirii a străzii Orizontului;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
527   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.19  privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  629/P/16.10.2009,  pentru  Restaurant 
Ştrand Municipal şi teren intravilan în suprafaţă de 770 mp, situate în Aleea Tineretului, nr. 26;          

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

Dl.  Consilier  local  Liviu Negelschi  informează consilierii  locali  că va vota Împotrivă acest 
proiect de hotărâre, deoarece evaluarea s-a făcut fără acceptul proprietarului.

Dl. Secretar al municipiului Vasile Vişan prezintă Consiliului Local o descriere cronologică a 
dosarelor  pe rol  ale  Municipiului  Piatra  Neamţ  cu SC Tranzitour  SA,  ca urmare  a  schimbului  de 
terenuri aprobat în anul 2002.

 Dl. Consilier local Liviu Negelschi intervine spunând că în urma prezentării făcute de către dl. 
Secretar Vasile Vişan că vota proiectul de hotărâre cu Pentru.

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
528   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20   privind  inregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ prin transmitere fără 
plată  de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă  Tribunalul  Neamţ  a  unui  număr  de  15 
calculatoare;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
529   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.21   privind  predarea  din  patrimoniul  Municipiului  Piatra  Neamţ  a  unui  număr  de  15 



calculatoare în administrarea Scolilor cu clasele I – VIII nr. 11 şi nr. 8, Grădiniţelor cu PP nr. 5 şi nr. 8 
şi Centrului de zi preşcolari;     

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
530   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  -„Extinderea parter a Spaţiilor comerciale 
existente  la  parterul  Blocului  F26, Sc.  B şi  C, pe terenul  proprietatea Municipiului  Piatra  Neamţ, 
construcţii proprietatea S.C. ORION S.A. şi S.C. BIOMAR S.R.L., din Strada Titu Maiorescu nr. 8”;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
531   a Consiliului.  

Dl. Viorel  Strungariu  – Preşedinte  de şedinţă – informează Consiliul  Local  că proiectul  de 
hotărâre nr.24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă va fi ultimul proiect supus aprobării Consiliului 
Local.

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Piatra Neamţ, a 
terenului în suprafaţă de 272 mp, situat în str. Muzeelor, nr. 11;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
532   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind vânzarea unităţilor locative rezultate în urma Programului de reabilitare termică;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
533   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27  privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 486/26.11.2009;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
534   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28  privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei 
în sistem centralizat;

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



Dl. Viorel Strungariu - 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.   
535   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate pentru 
investiţia “Schimbare destinaţie din cămin elevi în locuinţe sociale – Colegiul Tehnic de Transporturi 
strada Soarelui nr. 1”, din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Viorel Strungariu - 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.   
536   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.30  privind  aprobarea  unor  măsuri  referitoare  la  repartizarea  cantităţilor  de  căldură  la 
asociaţiile de proprietari;

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

Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul formulat şi adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
537   a Consiliului.  

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă invită consilierii locali să facă propuneri pentru 
funcţia de preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.

Dl. Consilier local Dragoş Chitic propune pe d-na consilier local Cornelia Tudorancea.
Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinţă – supune la vor propunerea d-lui consilier local 

Dragoş Chitic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Viorel Strungariu - 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.   
538   a Consiliului.  

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Viorel STRUNGARIU– Preşedinte de şedinţă –  

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – 

MN/MN
2 ex.
Ds.I


