
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  36.488 din 27.08.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 27.08.2009 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 Primarului nr.2.842 din 
21.08.2009, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 
invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan,  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 Andrei BACIU, dl. Consilier Local Viorel 
CHIRILĂ, dl. Consilier Local Ghiocel TONCO.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-
na Marina Gavril – Director Direcţia Tehnică, dl. Dan Florea – Arhitect Şef, d-na Dana Mungiu – 
Şef Serviciu Transporturi, dl. Marin Bordei –Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, d-na Dorina 
Staicu – Director Economic, dl. Traian Bonciu – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, dl. 
Gabriel  Muraru–  Şef  Serviciu  Comunicare,  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. Secretar al municipiului Vasile Vişan prezintă procesele-verbale ale şedintei Consiliului 
Local din data de 10.07.2009 şi 20.07.2009; fiind supus votului, procesul– verbal a fost aprobat în 
unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andriţa  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei Primarului nr. 2842 din 21.08.2009, completată prin Dispoziţia Primarului nr.2890 din 
25.08.2009, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.35 la nr.64 sunt introduse pe ordinea de zi, 
iar proiectele de hotărâre nr.28, 30 şi 33 sunt retrase de pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 
2.901 din 26.01.2009.

Dl.Valeriu Andriţa– 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 înregistrarea în patrimoniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 

bunurilor  patrimoniale  de  natură  mijloace  fixe  şi  obiecte  de  inventar,  preluate  de  la  Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ prin Protocolul nr. 26918/2007;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 171/2004;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

3.  HOTĂRÂRE  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  aflate  în 
administrarea  instituţiilor  învăţământului  preuniversitar  şi  evidenţierea  lor  în  patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 209/2004 privind aprobarea Regulamentului 
pentru desfăşurarea transportului local de călători în municipiul Piatra Neamţ, cu privire la traseele 
nr. 1 şi nr. 2 ale S.C. Troleibuzul S.A.;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
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5.  HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi fiscale pentru unele persoane fizice de la 
plata taxelor şi impozitelor locale;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

6.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  listei  cu  persoanele  beneficiare  de  subvenţii  de  la 
bugetul de stat pentru construirea de locuinţe;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

7.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  742  din  19.12.2008  privind  aprobarea 
proiectului “Centru de sprijin şi asistenţă specializată pentru copii”, str. Gavril Galinescu nr. 11, 
Piatra Neamţ şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional, 
Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenţie 3.2;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Sediu firmă – birouri şi depozit 
plus distribuţie produse alimentare şi nealimentare – Parter, parcare în incintă, pe teren proprietatea 
S.C. ART FREE S.R.L., Bulevardul G-ral N. Dăscălescu nr. 450B;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Hotel D+P+2E+M şi Complex 
de cazare P+3E+M cu restaurant şi parcare proprie – rezultate din schimbarea parţială a funcţiunii 
imobilelor  pentru alimentaţie  publică  existente,  în  Parcul  Cozla  cu acces  din aleea  parcului  şi 
strada Ion Creangă, pe teren proprietatea S.C. COZLA S.A.;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

10.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea 
PUZ  şi  RLU  aferent  –  Schimbarea  destinaţiei  a  trei  apartamente  proprietatea  MUFTUGLU 
MEHMET ALI în spaţii comerciale şi extinderea acestora plus a spaţiului comercial proprietatea 
PĂVĂLEANU  GHEORGHE  pe  teren  proprietatea  Municipiului  Piatra  Neamţ  –  teren  propus 
pentru concesionare directă în continuarea proprietăţii, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. B19, sc. 
C, parter, ap. 127, 128, 129 şi fost 130;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

11.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea 
PUZ şi RLU aferent – Schimbarea destinaţiei  din Centrală  termică dezafectată în Autobază cu 
garaje şi service – auto, sediu firmă – birouri, proprietatea S.C. CONPASTRU S.R.L., amenajarea 
unei parcări pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru închiriere, str. 
Muzeelor f.n.;              
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

12.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea 
PUZ şi RLU aferent – Schimbarea destinaţiei din Centrală termică dezafectată în Depozit, sediu 
firmă  –  birouri,  spaţiu  pentru  prezentare  –  proprietatea  S.C.  UNIPLAST  S.R.L.  şi  exinderea 
acestuia pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ – teren propus pentru concesionare directă 
în continuarea proprietăţii, amenajarea unei parcări pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ 
– teren propus pentru închiriere, str. Dărmăneşti f.n.;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

13. HOTĂRÂRE privind amenajarea de către U.J.C.C. Neamţ a unei parcări ecologice cu 
două locuri pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, din str. Cuiejdi nr. 6;               

   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
14.  HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei  actuale  de Alimentaţie publică – Bar a 

spaţiului  din  str.  Bistriţei  nr.  2A,  proprietatea  Moglan  Vasile  şi  S.C.  PETROFOREST  S.A.; 
              

   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
15.  HOTĂRÂRE pentru  aprobarea  proiectului  tehnic  privind  modernizarea  drumului 

comunal DE 40 – Cartier Dărmăneşti – Sarata Dobreni (DN 15 C) km 0+000–4+600;     
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

16. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 
2009;                            
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   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
17.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 299/25.06.2009 şi a anexelor 2 şi 3 privind 

aprobarea preţurilor din rapoartele de evaluare nr. 575/CT/17.06.2009 şi nr. 576/CT/17.06.2009 şi 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile teren şi construcţii;       
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

18.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  şi  completarea  Art.  2  (1)  din  HCL  nr. 
525/22.08.2008  pentru  modificarea  şi  completarea  HCL  nr.  75/22.02.2007  privind  majorarea 
capitalului social al SC URBAN SA cu terenul situat în incinta Ştrandului Municipal Piatra Neamţ-
Aleea Tineretului nr. 25, în suprafaţă de aprox. 4050 mp;            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

19.  HOTĂRÂRE privind  atribuirea  numelui  străzii  Prelungirea  Pepinierii  şi  a  numelui 
străzii Fundătura Pepinierei din municipiul Piatra Neamţ;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 privind bunurile de retur, din caietul de 
sarcini  parte  integrantă  a  contractului  nr.  42265/13.10.2005  de  delegare  de  gestiune  prin 
concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare publică cu plată de pe 
raza municipiului Piatra Neamţ;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie 
publică a terenului în suprafaţă de 49,87 mp, aferent spaţiului comercial, situat în str. 1 Decembrie 
1918, către S.C. POINT TRAVEL S.R.L., în vederea intrării în legalitate;       
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

22.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Actului  Adiţional  nr.  18/2009,  pentru  modificarea 
Anexei  nr.  1,  la  Contractul  de  concesiune  nr.  18684/10.12.1999,  reactualizat  până  la  data  de 
24.03.2006, încheiat cu S.C. Urban S.A.;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

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

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

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a vânzării terenurilor cotă parte indiviză, 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ aferente imobilelor scoase la licitaţie publică proprietatea 
S.C. PUBLISERV S.R.L.;            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie 
publică a terenului în suprafaţă de 26,35 mp, situat în B – dul Republicii, nr. 42, către S.C. GRUP 
SOFT S.R.L.,  în vederea extinderii  la parter  a spaţiului  deţinut  de această  persoană juridică la 
adresa menţionată;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

27. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a 
unor suprafeţe de teren proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;             
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

28.  HOTĂRÂRE privind  concesionarea  prin  licitaţie  publică,  a  spaţiului  situat  în  str. 
Ştefan cel Mare nr. 15 din municipiul Piatra Neamţ, fosta Policlinică cu plată;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

29.  HOTĂRÂRE privind  încheierea   unui  contract  de  prestări  servicii  :  publicitate, 
promovare marketing, între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. LOCATIVSERV S.R.L., în vederea 
vânzării mansardelor construite la blocurile de locuinţe din municipiul Piatra Neamţ;            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
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30. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a unei locuinţe situată în Bl. C5, 
str. Mihai Viteazu nr. 27, în vederea achitării integrale a contravalorii acestuia;        
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

31. HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeţei de teren concesionată de către S.C. Apa 
Serv S.A.;            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

32.  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe de serviciu proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

33. HOTĂRÂRE privind redistribuirea salariului de merit către directorul Direcţiei Taxe şi 
Impozite;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

34. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 73 din 14.02.2008;                            
   - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl. Valeriu  Andriţa  – preşedinte  de şedinţă  prezintă  proiectele  de hotărâre  introduse pe 
ordinea de zi, conform anexei la Dispoziţia Primarului nr.2890 din 25.08.2009:

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

36. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind activitatea comisiei de 
evaluare în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

37. HOTĂRÂRE privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  de  SPAŢIU  FRIZERIE  – 
COAFOR a spaţiului din Piatra Neamţ, str. Petru Rareş nr. 2A, sc. C, parter, ap.36, proprietatea 
BUCUR NICULINA;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

38. HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun 
imobil proprietate a municipiului Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

39.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ,  în 
domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, a blocurilor de locuinţe pentru tineri,  în vederea 
transmiterii în domeniul public al Statului;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

40. HOTĂRÂRE privind  trecerea  locuinţelor  pentru  tineri,  din  proprietatea  publică  a 
municipiului Piatra Neamţ, în proprietatea publică a statului ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

41. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe A10 – str.George Coşbuc” 
din municipiul Piatra Neamţ;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

42. HOTĂRÂRE pentru modificarea  HCL nr.  46/13.02.2009 privind aprobarea trecerii 
fondului locativ de stat din administrarea S.C. Aqua Calor S.A. în administrarea S.C. Locativserv 
S.R.L. ;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

43. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G2, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

44. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G3, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
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             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
45. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 

fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G4, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

46. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G5, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

47. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G6, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

48. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G7, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
             - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

49. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G8, str. 1 Decembrie 1918 
din municipiul Piatra Neamţ”;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

50. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G10, str. Mihai Viteazu din 
municipiul Piatra Neamţ”;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

51. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G11, str. Mihai Viteazu din 
municipiul Piatra Neamţ”;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

52. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G12, str. Mihai Viteazu din 
municipiul Piatra Neamţ” ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

53. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate  pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  B10,  str.  Mărăţei  din 
municipiul Piatra Neamţ”;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

54. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate  pentru investiţia  “Reabilitare  termică la  blocul  de locuinţe  B11 – str.  Mărăţei”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

55. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate  pentru investiţia  “Reabilitare  termică  la  blocul  de locuinţe  F10 – str.  Mărăţei”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

56. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H1 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

57. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H2 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   
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58. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H3 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
            - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

59. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H4 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

60. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H5 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

61. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H6 – str. B – dul Traian” din 
municipiul Piatra Neamţ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

62. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe D4 – str. Dimitrie Leonida” 
din municipiul Piatra Neamţ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

63. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe B34 – str. Aleea Ulmilor” 
din municipiul Piatra Neamţ;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

64. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din  studiul  de 
fezabilitate pentru investiţia “Locuinţe de necesitate –cartier Văleni din municipiul Piatra Neamt”;
           - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan   

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind înregistrarea în patrimoniul privat al municipiului Piatra Neamţ a bunurilor 
patrimoniale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, preluate de la Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ prin Protocolul nr. 26918/2007.

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 341   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2  modificarea şi completarea HCL nr. 171/2004 privind stabilirea unor măsuri cu 
privire la deplasările în străinătate ale demnitarilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice 
locale ale municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 342   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.3 privind completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;
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Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 343   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.  209/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru 
desfăşurarea transportului local de călători în municipiul Piatra Neamţ, modificată şi completată 
prin HCL nr.197/2005 şi HCL nr.224/2006, cu privire la traseele nr. 1 şi nr. 2 ale S.C. Troleibuzul 
S.A.;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 344   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.5 privind acordarea de facilităţi pentru unele persoane fizice la plata impozitelor şi 
taxelor locale; 

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 345   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.6 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinţe; 

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 346   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.7  pentru modificarea HCL nr. 742 din 19.12.2008 privind aprobarea proiectului 
“Centru de sprijin şi asistenţă specializată pentru copii”, str. Gavril Galinescu nr. 11, Piatra Neamţ 
şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 
3, Domeniu major de intervenţie 3.2; 

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 347   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8  privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Sediu firmă – birouri şi depozit plus 
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distribuţie produse alimentare şi nealimentare – Parter, parcare în incintă, pe teren proprietatea S.C. 
ART FREE S.R.L., Bulevardul G-ral N. Dăscălescu nr. 450B; 

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 348   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.9 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Hotel D+P+2E+M şi Complex de cazare 
P+3E+M cu restaurant şi parcare proprie – rezultate din schimbarea parţială a funcţiunii imobilelor 
pentru alimentaţie  publică  existente,  în  Parcul  Cozla  cu acces  din aleea  parcului  şi  strada  Ion 
Creangă, pe teren proprietatea S.C. COZLA S.A.;

Comisia de specialitate nr. 2 respinge proiectul de hotărâre precizând că se menţine raportul 
comisiei de specialitate din anul 2008.

Dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa  întreabă  executivul  de  ce proiectul  nr.9  apare 
retras pe buletinul de vot nominal?

Dl.Secretar al  municipiului  Vasile Vişan răspunde că este o greşeală de tehnoredactare. 
Proiectul de hotărâre nr.9 trebuie supus dezbaterii, conform Hotărârii Judecătoreşti nr.299/2009 a 
Curţii  de Apel Bacău,  care obligă Consiliul  Local  al  municipiului  Piatra Neamţ să reanalizeze 
proiectul de hotărâre respins în şedinţa Consiliului Local din data de 26.03.2008. 

Dl  Primar  Gheorghe  Ştefan  aduce  la  cunoştinţa  Consiliului  Local  că  hotărârea 
judecătorească menţionată obligă Consiliul Local să reanalizeze proiectul de hotărâre. 

Dl. Florea Dan, Arhitectul Şef al municipiului, explică faptul că acest proiect de hotărâre nu 
întruneşte  condiţiile  tehnice  impuse  de  lege  pentru  aprobarea  legală  a  unui  PUZ,  potrivit 
menţiunilor cuprinse în nota 5947/24.08.2009 prezentată comisiei de specialitate nr. 2. 

Dl Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că dacă proiectul de hotărâre va fi completat 
din punct de vedere tehnic de către titularul PUZ-ului şi va întruni condiţiile impuse de lege, acesta 
va fi aprobat de Consiliul Local, dar datorită faptului că acesta este incomplet şi ilegal, el poate fi 
respins. 

Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă executivul ce trebuie făcut?
Dl.Secretar al municipiului - Vasile Vişan răspunde că trebuie rediscutat în cadrul şedinţei 

de Consiliu Local, motiv pentru care a fost pus pe ordinea de zi şi a fost discutat în cadrul comisiei 
de specialitate  nr.2. În 2008, proiectul  de hotărâre a fost  respins pentru că nu avea aviz de la 
Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Cultural.

Dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa  informează  că  a  vorbit  cu  dl.  Adrian  alui 
Gheorghe,  directorul  Direcţiei  de Cultură  şi  Patrimoniu  Cultural,  şi  proiectul  de  hotărâre  avea 
avizul respectiv.

Dl.Secretar Vasile Vişan răspunde că anul trecut, dl. Florea Dan, arhitectul municipiului, a 
menţionat  şi faptul că proiectul nu îndeplinea condiţiile tehnice impuse de prevederile legale în 
vigoare.

Dl. Consilier local Negelschi Liviu intervine spunând că dl. Secretar al municipiului are 
dreptate,  că   a  participat  la  şedinţa  Curţii  de  Apel  Bacău  şi  că  soluţia  dată  de  instanţa 
judecătorească  a  fost  reanalizarea  efectivă  a  proiectului  de  hotărâre  respins  în  cadrul  şedinţei 
Consiliului Local din 26.03.2008.

Dl  Primar  Gheorghe  Ştefan  intervine  spunând  că  unele  persoane  fizice  şi  juridice  se 
consideră abuzaţi, sau deasupra legii, dar nimeni nu poate fi deasupra legii. Dacă PUZ-urile sunt 
ilegale, acestea sunt respinse.

Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa spune că proiectul de hotărâre a fost respins atunci 
din cauza avizului de la cultură.

Dl  Primar  Gheorghe  Ştefan  precizează  că,  în  mod  personal,  nu  cunoaşte  numele 
beneficiarilor PUZ-urilor, nu cunoaşte aceste societăţi sau persoane fizice care le solicită, află de 
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aceste PUZ-uri în timpul şedinţei de Consiliu Local. Sunt persoane cărora nu le place adevărul, 
instanţa  cere  reanalizarea  proiectului,  sunt  reguli  care  trebuie  respectate.  Consilierii  locali 
analizează proiectul de hotărâre, dar dacă se aprobă în forma în care a fost prezentată comisiei de 
specialitate, se încalcă legea şi abia atunci suntem în faţa unui abuz în serviciu.

Dl.  Consilier  local  Gheorghe Dumitreasa  informează  Consiliul  Local  că  nu are  nici  un 
interes. 

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a  fost  RESPINS  cu  1  vot  PENTRU  (dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa),  4  voturi 
ABŢINERE (dl. Consilier local Dragoş Chitic, dl. Consilier local Liviu Negelschi, dl. Consilier 
local Neculai Tănase, d-na Consilier local Aurelia Simionică) şi 15 voturi ÎMPOTRIVĂ.
  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.10 privind  aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea PUZ şi 
RLU aferent – Schimbarea destinaţiei a trei apartamente proprietatea MUFTUOGLU MEHMET 
ALI  în  spaţii  comerciale  şi  extinderea  acestora  plus  a  spaţiului  comercial  proprietatea 
PĂVĂLEANU  GHEORGHE  pe  teren  proprietatea  Municipiului  Piatra  Neamţ  –  teren  propus 
pentru concesionare directă în continuarea proprietăţii, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. B19, sc. 
C, parter, ap. 127, 128, 129 şi fost 130.

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 349   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 privind  aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea PUZ şi 
RLU aferent – Schimbarea destinaţiei din Centrală termică dezafectată în Autobază cu garaje şi 
atelier  de întreţinere auto pentru autovehiculele proprii, sediu firmă – birouri,  proprietatea S.C. 
CONPASTRU S.R.L., amenajarea unei parcări pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ – 
teren propus pentru închiriere, str. Muzeelor f.n;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 350   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.12  privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea PUZ şi 
RLU aferent – Schimbarea destinaţiei din Centrală termică dezafectată în Depozit, sediu firmă – 
birouri, spaţiu pentru prezentare – proprietatea S.C. UNIPLAST S.R.L. şi exinderea acestuia pe 
teren  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamţ  –  teren  propus  pentru  concesionare  directă  în 
continuarea proprietăţii, amenajarea unei parcări pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ – 
teren propus pentru concesionare, str. Dărmăneşti f.n;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 351   a Consiliului.  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.13 privind aprobarea amenajării de către UJCC Neamţ a unei parcări ecologice cu 
două locuri pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, str. Cuiejdi nr. 6;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 352   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.14  privind menţinerea destinaţiei actuale de Alimentaţie publică – Bar a spaţiului 
din str. Bistriţei nr. 2A, proprietatea Moglan Vasile şi S.C. SEF PETROFOREST S.A.;

Comisiile de specialitate nr.2 şi nr.3 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 353   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.15 privind aprobarea proiectului tehnic privind modernizarea drumului comunal DE 
40 – Cartier Dărmăneşti – Sarata Dobreni (DN 15 C) km 0+000–4+600;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 354   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.16 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2009;

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

D-na consilier Local Elena Boengiu informează Consiliul Local că are un amendament la 
acest proiect de hotărâre: “Potrivit adresei nr.4377/28.08.2009 transmisă de Direcţia Generală a  
Finanţelor  Publice  Neamţ,  să se  aprobe trecerea  sumei  de 1.550.000 lei  din trimestrul  IV în 
trimestrul III, pentru plata salariilor personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar de  
stat, din sume defalcate din TVA”;

Dl. Valeriu Andriţa  - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-nei consilier 
local Elena Boengiu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 355   a Consiliului.  

  Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.17  privind modificarea HCL nr. 299/25.06.2009 privind aprobarea preţurilor din 
rapoartele de evaluare nr. 575/CT/17.06.2009 şi nr. 576/CT/17.06.2009 şi vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor imobile  - teren şi construcţii;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Valeriu Andriţa - 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. 356   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.18 privind modificarea şi completarea Art. 2 alin.(1) din HCL nr. 525/22.08.2008 
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 75/22.02.2007 privind majorarea capitalului social al 
SC URBAN SA cu terenul situat în incinta Ştrandului Municipal Piatra Neamţ - Aleea Tineretului 
nr. 25, în suprafaţă de aprox. 4050 mp;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 357   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.19  privind  atribuirea  numelui  străzii  Prelungirea  Pepinierii  şi  a  numelui  străzii 
Fundătura Pepinierei din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 358   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.20 pentru modificarea Anexei nr. 1 privind bunurile de retur la caietul de sarcini - 
parte integrantă  a contractului nr. 42265/13.10.2005 de delegare de gestiune prin concesiune a 
serviciului  de  întreţinere  şi  exploatare  a  locurilor  de  parcare  publică  cu  plată  de  pe  raza 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 359   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă  supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică 
a terenului în suprafaţă de 49,87 mp, aferent spaţiului comercial, situat în str. 1 Decembrie 1918, 
către S.C. POINT TRAVEL S.R.L., în vederea intrării în legalitate;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 360   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 18/2009, pentru modificarea Anexei nr. 1, 
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la Contractul de concesiune nr. 18684/10.12.1999, reactualizat până la data de 24.03.2006, încheiat 
cu S.C. Urban S.A.

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 361   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.23 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. Valeriu Andriţa - 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. 362   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.24 privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ către constructorii de bună credinţă şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin 
licitaţie;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a  fost  aprobat  cu  17  voturi PENTRU  şi  3  voturi  ABŢINERE  (dl.  Consilier  local  Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local Neculai Tănase, d-na Consilier local Aurelia Simionică);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 363   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.25 privind  aprobarea  de  principiu  a  vânzării  terenurilor  cotă  parte  indiviză, 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ aferente imobilelor scoase la licitaţie publică proprietatea 
S.C. PUBLISERV S.R.L.;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 364   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.26 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie publică 
a terenului în suprafaţă de 26,35 mp, situat în B – dul Republicii, nr. 42, către S.C. GRUP SOFT 
S.R.L., în vederea extinderii  la parter a spaţiului  deţinut de această  persoană juridică la adresa 
menţionată;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 365   a Consiliului  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.27 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor 
suprafeţe de teren proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 366   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.29 privind încheierea  unui contract  de prestări  servicii  :  publicitate,  promovare 
marketing,  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  LOCATIVSERV S.R.L.,  în  vederea  vânzării 
mansardelor construite la blocurile de locuinţe din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 367   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.31 privind suplimentarea suprafeţei de teren concesionată către S.C. Apa Serv S.A., 
prevăzută în contractul de concesiune nr. 9019 din 28.07.2006;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 368   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.32 privind  repartizarea  unor locuinţe de serviciu proprietatea municipiului Piatra 
Neamt;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 369   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.34 privind modificarea HCL nr. 73 din 14.02.2008;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 370   a Consiliului  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.35 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. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a  fost  aprobat  cu  17  voturi  PENTRU şi  3  voturi  ÎMPOTRIVĂ  (dl.  Consilier  local  Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local Neculai Tănase, d-na Consilier local Aurelia Simionică);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 371   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.36 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind activitatea comisiei de evaluare 
în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 372   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.37  privind menţinerea  destinaţiei  actuale  de SPAŢIU FRIZERIE – COAFOR  a 
spaţiului  din  Piatra  Neamţ,  str.  Petru  Rareş  nr.  2A,  sc.  C,  parter,  ap.36,  proprietatea  BUCUR 
NICULINA;

Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.3 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 373   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.38 privind darea în folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun  imobil 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă executivul unde sunt cei 100.000 de euro ?
Dl.Primar Gheorghe Ştefan răspunde că primăria administrează spaţiile din mall, iar banii 

sunt pentru funcţionarea statului român.
Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 

a fost aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (dl. Consilier local Neculai Tănase, d-
na Consilier local Aurelia Simionică);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 374   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.39 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul 
public al municipiului Piatra Neamţ, a blocurilor de locuinţe pentru tineri, în vederea transmiterii în 
domeniul public al Statului;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Primar Gheorghe Ştefan informează că se dau locuinţele în administrarea statului şi cu 
banii primiţi se construiesc alte locuinţe.

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 375   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.40 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului 
Piatra Neamţ, în proprietatea publică a statului;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 376   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.41  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  “Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  A10  –  str.George  Coşbuc”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 377   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.42  pentru modificarea HCL nr. 46/13.02.2009 privind aprobarea trecerii fondului 
locativ de stat din administrarea S.C. Aqua Calor S.A. în administrarea S.C. Locativserv S.R.L.;

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

Dl. Valeriu Andriţa - 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. 378   a Consiliului.  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.43  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G2,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 379   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.44  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G3,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;
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Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 380   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.45  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G4,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 381   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.46  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G5,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 382   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.47  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G6,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 383   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.48  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G7,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 384   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.49  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
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pentru  investiţia  „Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  G8,  str.  1  Decembrie  1918  din 
municipiul Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 385   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.50  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G10, str. Mihai Viteazu din municipiul 
Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 386   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.51  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G11, str. Mihai Viteazu din municipiul 
Piatra Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 387   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.52  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe G12, str. Mihai Viteazu din municipiul 
Piatra Neamţ” ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 388   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.53  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia „Reabilitare termică la blocul de locuinţe B10, str. Mărăţei din municipiul Piatra 
Neamţ”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 389   a Consiliului  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.54  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia  “Reabilitare  termică  la  blocul  de locuinţe  B11 – str.  Mărăţei”  din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 390   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.55  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe F10 – str. Mărăţei” din municipiul Piatra 
Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 391   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.56  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H1 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 392   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.57  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H2 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 393   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.58  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H3 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 394   a Consiliului  
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Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.59  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H4 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 395   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.60  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H5 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 396   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.61  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru investiţia “Reabilitare termică la blocul de locuinţe H6 – str. B – dul Traian” din municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 397   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.62  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  “Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  D4  –  str.  Dimitrie  Leonida”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 398   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.63  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate 
pentru  investiţia  “Reabilitare  termică  la  blocul  de  locuinţe  B34  –  str.  Aleea  Ulmilor”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 399   a Consiliului  

Dl. Valeriu Andriţa – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.64  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  din  studiul  de  fezabilitate 
pentru investiţia “ Locuinţe de necesitate –cartier Văleni din municipiul Piatra Neamt”;

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

Dl. Valeriu Andriţa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu  19 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl.consilier local Dan Gheorghe Popa);

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 400   a Consiliului  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRITA – Preşedinte de şedinţă –  _______________________

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – _______________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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