
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  19.086 din 04.05.2009
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 29.04.2009 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.1.421  din 
22.04.2009, 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,  Secretarul  Municipiului  –  dl.Vasile  Vişan  şi  19  consilieri,  care  au  fost  aleşi.  Lipsesc 
motivat: d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. Consilier Local Negelschi Liviu, d-na Consilier Local 
Gagea  Maria.   De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:   d-na  Rodica  Zelinca  -  Director 
Direcţia Taxe şi Impozite,  dl.Gabriel Muraru –Şef Serviciu Comunicare, dl.Fecic Vespasian – Şef 
Serviciu Administrare Patrimoniu, d-na Dana Mungiu – Şef Birou Transporturi, dl. Dan Andrei – 
Director  Direcţia  Audit,  Corp Control şi  Autorizări,  d-na Carmen Căpitanu – Director  Direcţia 
Cadastru şi Registru Agricol,  dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului, d-na Ioana Gheorghieş – 
Direcţia  Unitatea  de Implementare  a Proiectelor,  d-na Roxana Mateciuc  -  Direcţia  Unitatea  de 
Implementare a Proiectelor, 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.  Dragoş  Victor  Chitic–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  procesele-verbale  ale 
şedinţelor extraordinare din data de 03.04.2009 şi 08.04.2009, care au fost aprobate cu unanimitate 
de voturi.

Dl.  Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 1.421 din 22.04.2009, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.52 la nr.58 sunt 
introduse pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre nr. 27, 29 şi 36 sunt retrase de pe ordinea de zi.

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  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 pentru abrogarea HCL nr. 129/26.03.2008 privind atribuirea de teren în 

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

2.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 164/26.03.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 352/29.05.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 380/29.05.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;               

 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind retragerea unui Titlu de Cetăţean de Onoare ;

                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
6.  HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor  legate  de proiect,  conform Bugetului  şi 

Surselor de finanţare a proiectului, modificate ca urmare a evaluării tehnice şi financiare de către 
Organismul  Intermediar  Nord  –  Est  Programului  Operaţional  Regional  2007  –  2013,  pentru 
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proiectul  “DEZVOLTAREA   INFRASTRUCTURII  TURISTICE  PE  MASIVUL  COZLA, 
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

7.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 319/2005 privind aprobarea programelor de 
transport public local de călători;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal 
ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a statului de personal 
al Direcţiei Taxe şi Impozite a Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2009;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  statului  de 
personal al Creşei municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  statului  de 
personal al Centrului Social Pietricica;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

12.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor 
speciale la nivelul municipiului Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

13.  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 1100 mp 
teren situat pe str. Gavril Galinescu, f.nr., către Parohia “Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 2604 mp 
teren  situat  pe  str.  General  Dăscălescu,  f.nr.,  către  Parohia  “Naşterea  Maici  Domnului”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

15.  HOTĂRÂRE privind transmiterea,  fără plată,  în proprietate a suprafeţei de 806 mp 
teren  situat  pe  str.  Bulevardul  Republicii,  f.nr.,  către  Parohia  “Pogorârea  Sfântului  Duh”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE privind transmiterea,  fără plată,  în proprietate a suprafeţei de 750 mp 
teren  situat  pe  str.  Colinei,  nr.  12,  către  Parohia  “Sfinţii  Împăraţi  Constantin  şi  Elena”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

17.  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 3500 mp 
teren  situat  pe  str.  Mihai  Stamatin,  f.nr.,  către  Parohia  “Sfânta  Cuvioasă  Parascheva”  din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

18.  HOTĂRÂRE privind transmiterea,  fără plată,  în proprietate a suprafeţei de 600 mp 
teren situat  pe str.  Aleea Plaiului,  f.nr.,  către  Parohia  “Sfinţii  Ioachim şi  Ana” Mărăţei  III  din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

19.  HOTĂRÂRE privind transmiterea,  fără plată,  în proprietate a suprafeţei de 950 mp 
teren situat pe str. Bulevardul Decebal, nr. 69 A, către Parohia “Naşterea Maicii Domnului” din 
municipiul Piatra Neamţ;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  "Sediu firmă – birouri  şi 
Spălătorie auto P+1E+M,  acces auto  şi  parcare în incintă, pe teren  proprietatea Boboc Spiru şi 
Boboc Maria, din Strada Dimitrie Leonida nr. 70 ”;    
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- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
21.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent –   "Construcţie  pentru 

Coafură  şi  Frizerie  P  +1E,  pe  teren  proprietatea  S.C.  OLOGESA  SERV  S.R.L.,  din  Strada 
Baltagului f.nr.”;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
22.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent - ”Sediu firmă – birouri  şi 

Spălătorie auto manuală cu 2 boxe Parter,  acces auto  şi  parcare în incintă, pe terenul proprietatea 
Gociu Valerica, din Strada 1 Decembrie 1918 nr. 96 ”;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
23.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  2  din 

23.03.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „Construcţie - Spaţiu comercial P
+2E, lîngă Blocul 55, Bulevardul Decebal, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ” (cu 
anexă  Avizul  nr.  140  din  23.03.2009  –  Aviz  favorabil  al  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a 
teritoriului şi de urbanism).     

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
24.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  1  din 

23.03.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „ Extinderea Parter cu acces din 
exterior a Farmaciei Farmena existentă la parterul Blocului B5 – fost ap. 30, Strada Progresului nr. 
5, proprietatea S.C. Farmacia Farmena S.R.L., pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ.” 
(cu  anexă  Avizul  nr.  139 din  23.03.2009 –  Aviz  favorabil  cu  condiţii  al  Comisiei  tehnice  de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism);    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
25.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  3  din 

13.04.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „ Construcţie – Service şi atelier 
auto  plus  sediu  firmă-birouri   P  -  P+1E,  parcare  în  incintă,  pe  teren  proprietatea  S.C.  TIRE 
EXPERT CENTER S.R.L., Strada Bistriţei nr. 81A”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
26.  HOTĂRÂRE privind  menţinerea  destinaţiei  actuale  de   Spaţiu  pentru  alimentaţie 

publică - bar, destinaţie existentă din 2003, proprietar S.C. OMNITRANS S.R.L. pentru S.C. DHC 
PALACE S.R.L., în str. Cuza Vodă, Complex RIFIL, tronson A;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27.  HOTĂRÂRE privind  Montarea Reţelei  de fibră optică aeriană în Municipiul  Piatra 

Neamţ, S.C. DATA COR S.R.L. cu sediul în str. Cerbului nr. 31, Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud; - 
RETRAS

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de  parteneriat  –  în  cadrul 

Proiectului de Modernizare a unor staţii  de cale ferată din Romănia,  respectiv a Staţiei  de cale 
ferată  din Municipiul  Piatra  Neamţ  – între  compania Naţională  de Căi Ferate   « C.F.R. » S.A. 
Bucureşti şi Municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de aproximativ 65 mp, situat în aleea Tineretului nr. 6 către domnul 
Lozovanu Ion în vederea extinderii construcţiei existente; RETRAS

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
30.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  art.  1  din  H.C.L.  nr.  102/04.05.1995  privind 

transmiterea  în  folosinţă  gratuită  Bibliotecii  Judeţene  G.T.  Kirileanu,  pe  durata  existenţei 
construcţiei a suprafeţei de 600 mp teren aparţinând domeniului privat al municipalităţii, situat în 
B-dul Republicii nr. 12, în vederea extinderii sediului;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
31.  HOTĂRÂRE privind  abrogarea  H.C.L.  nr.  192/31.05.2007  prin  care  Inspectoratul 

Şcolar al judeţului Neamţ a primit în folosinţă imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Tineretului nr. 7 
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cu terenul aferent de aproximativ 2260 mp, imobil în care a funcţionat Şcoala nr. 17 şi Grădiniţa cu 
program normal nr. 16;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
32.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul  public în domeniul privat a centralelor 

termice disponibilizate parţial cu terenul aferent şi vânzarea acestora prin licitaţie publică;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

33. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare – deducerea investiţiei efectuate 
a două cabinete medicale din Dispensarul nr. 6 din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
34.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  raportului  de  evaluare  nr.  423/T/06.03.2009  şi 

vânzarea terenului de 149 mp către deţinătorul contractului de închiriere;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

35. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a 
unor suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
36.  HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare către Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Cartianu”  a terenului proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ în vederea extinderii clădirii; 
RETRAS

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

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

38. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului 
Piatra Neamţ către constructorii de bună credinţă şi a terenurilor închiriate pentru care proprietarii 
solicită cumpărarea prin licitaţie publică;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE privind abrogarea H.C.L. nr. 280/26.07.2007 privind unele măsuri pentru 

reglementarea condiţiilor de extindere a unor clădiri pe terenuri  alăturate şi realizarea accesului 
direct din exterior;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
40.  HOTĂRÂRE privind înlocuirea pct. 1 şi pct. 6 din anexa la HCL nr. 31/25.01.2007 

privind aprobarea unor reglementări  privind concesionarea şi închirierea terenurilor proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
41.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  Anexei  nr.  1  la  Contractul  de  concesiune  nr. 

18684/10.12.1999, respectiv eliminarea pct. 11 – Hală Orion (micropiaţă) teren în suprafaţă de 900 
mp, urmând schimbarea destinaţiei în parcare publică;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
42.  HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 (1) din Contractul de delegare a gestiunii nr. 

15.593/07.04.2009 încheiat  cu  S.C.  LOCATIVSERV privind  preţul  de  administrare  a  fondului 
locativ de la 25% la 75% din chirie;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
43.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractului  de  asociere  nr.  21400  din 

24.01.2002 încheiate între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. ULTRAVISION S.R.L.;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

44. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 6 suprafeţe de teren a 
câte 10,70 mp fiecare, proprietate a Municipiului Piatra Neamţ destinate amplasării unor cuburi 
publicitare;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
45.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  completării  contractului  de  închiriere  nr. 

59720/20.11.2007, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi C.J. Apa Serv cu o suprafaţă de teren 
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de  2  mp  situat  în  str.  Lt.  Drăghescu  în  vederea  amplasării  unui  panou  publicitar  în  cadrul 
proiectului ISPA;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
46. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirerii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren 

de 2,82 mp situată în B – dul Decebal nr. 71 în vederea amplasării unui panou publicitar;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

47.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  completării  contractului  de  asociere  Nr. 
46519/10.09.2007 cu un număr de 4 amplasamente, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 
AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L.;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
48.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  524/T/16.04.2009  şi 

vânzarea terenului în suprafaţă de 539 mp, din str. Liliacului nr. 40 către deţinătorul contractului de 
concesiune;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
49.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  Anexei  la  HCL nr.  269  din  24.04.2009 privind 

reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis pe teritoriul  municipiului Piatra 
Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
50. HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2009;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

51.  HOTĂRÂRE privind  alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2009 – 
capitolul 67.02. – “Cultură, recreere şi religie”;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Dragoş Victor Chitic– Preşedinte de şedinţă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe 
ordinea de zi:

52.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  Anexei  nr.  1  la  Contractul  de  concesiune  nr. 
18684/10.12.1999, reactualizat  până la data de 24.03.2006, în sensul introducerii în bunurile de 
retur, date în administrarea, întreţinerea şi exploatarea operatorului de serviciu S.C. Urban S.A.;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
53.  HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului aferent Municipiului Piatra Neamţ 

– Proiect nr. 100/1997 al URBANPROIECT  Bucureşti – aprobat prin HCL nr. 113 din 24.04.1998, 
pct. IV, LM – Zona Rezidenţială cu clădiri P+1, P+2, Capitolul 2, Art. 7 – Interdicţii permanente;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
54. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a anexelor aferente privind atestarea 

Municipiului Piatra Neamţ ca staţiune turistică de nivel naţional;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

55.  HOTĂRÂRE privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  a  unei  suprafaţe  de  teren  de 
aproximativ 220 mp, situat în B-dul Decebal f.n., în vederea închirierii şi amenajării unei terase 
estivale;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
56. HOTĂRÂRE  privind  majorarea  capitalului  social  al  SC PERLA INVEST SRL cu 

vărsăminte în numerar de până la 5.000.000 lei din bugetul local.
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

            57. HOTĂRÂRE     privind aprobarea Studiului de  Fezabilitate, Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor  de  Intervenţie  şi  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investiţia  „Modernizare, 
extindere  şi  dotare  Centru  Social  Împreună”,  str.  G.Galinescu  nr.46  Piatra  Neamţ,  în  cadrul 
Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  Prioritară  3  „Îmbunătăţirea  infrastructurii 
sociale”,  Domeniu  major  de  Intervenţie  3.2  „Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”;
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- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
58. HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi 

Fundaţia  Univers  Plus  în  cadrul  Proiectului  de comunicări  ştiinţifice  „Modelul  Mifne fereastra 
oportnunităţilor” 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 pentru abrogarea HCL nr. 129/26.03.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 162   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 pentru abrogarea HCL nr. 164/26.03.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 163   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 pentru abrogarea HCL nr. 352/29.05.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 164   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 pentru abrogarea HCL nr. 380/29.05.2008 privind atribuirea de teren în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 165   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind retragerea unui Titlu de Cetăţean de Onoare.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 16 voturi PENTRU, 1 vot Împotrivă (dl.consilier local Corneliu Ptaşnec) şi 3 

6



voturi ABŢINERE (dl. consilier local Viorel Chirilă, dl. consilier local Dan Gheorghe Popa şi d-na 
consilier local Cornelia Tudorancea).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 166   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6 aprobarea cheltuielilor legate de proiect, conform Bugetului şi Surselor 
de  finanţare  a  proiectului,  modificate  ca  urmare  a  evaluării  tehnice  şi  financiare  de  către 
Organismul  Intermediar  Nord  –  Est  Programului  Operaţional  Regional  2007  –  2013,  pentru 
proiectul  “DEZVOLTAREA   INFRASTRUCTURII  TURISTICE  PE  MASIVUL  COZLA, 
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ”;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 167   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.7 pentru  modificarea  HCL nr.  319  din  22.12.2005  privind  aprobarea 
Programelor de transport public local de călători;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 168   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.8 privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  statului  de 
personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2009;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 169   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.9 privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  statului  de 
personal al Direcţiei Taxe şi Impozite a Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2009;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 170   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii a statului de personal 
şi al Regulamentului de funcţionare ale Creşei municipiului Piatra Neamţ;

Comisiile  de specialitate  nr.1 şi nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 171   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.11 privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii  şi  a  statului  de 
personal al Centrului Social Pietricica;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 172   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor 
speciale la nivelul municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 173   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 1100 mp 
teren situat pe str. Gavril Galinescu, f.nr., către Parohia “Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 174   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 2604 mp 
teren  situat  pe  str.  General  Dăscălescu,  f.nr.,  către  Parohia  “Naşterea  Maicii  Domnului”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 175   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.15  privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 806 mp 
teren  situat  pe  str.  Bulevardul  Republicii,  f.nr.,  către  Parohia  “Pogorârea  Sfântului  Duh”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

8



Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 176   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.16  privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 750 mp 
teren  situat  pe  str.  Colinei,  nr.  12,  către  Parohia  “Sfinţii  Împăraţi  Constantin  şi  Elena”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 177   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 3500 mp 
teren  situat  pe  str.  Mihai  Stamatin,  f.nr.,  către  Parohia  “Sfânta  Cuvioasă  Parascheva”  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 178   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 600 mp 
teren situat  pe str.  Aleea Plaiului,  f.nr.,  către  Parohia  “Sfinţii  Ioachim şi  Ana” Mărăţei  III  din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 179   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.19 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a suprafeţei de 950 mp 
teren situat pe str. Bulevardul Decebal, nr. 69 A, către Parohia “Naşterea Maicii Domnului” din 
municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 180   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  "Sediu firmă – birouri  şi 
Spălătorie auto P+1E+M,  acces auto  şi  parcare în incintă, pe teren  proprietatea Boboc Spiru şi 
Boboc Maria, din Strada Dimitrie Leonida nr. 70 ”;    
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Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 181   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.21 privind aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent –   "Construcţie  pentru 
Coafură  şi  Frizerie  P  +1E,  pe  teren  proprietatea  S.C.  OLOGESA  SERV  S.R.L.,  din  Strada 
Baltagului f.nr.”;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 182   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - ”Sediu firmă – birouri  şi 
Spălătorie auto manuală cu 2 boxe Parter,  acces auto  şi  parcare în incintă, pe terenul proprietatea 
Gociu Valerica, din Strada 1 Decembrie 1918 nr. 96 ”;    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 183   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.23 privind  aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  2  din 
23.03.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „Construcţie - Spaţiu comercial P
+2E, lîngă Blocul 55, Bulevardul Decebal, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ” (cu 
anexă  Avizul  nr.  140  din  23.03.2009  –  Aviz  favorabil  al  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a 
teritoriului şi de urbanism).     

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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 Viorel Chirilă).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 184   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.24 privind aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  1  din 
23.03.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „ Extinderea Parter cu acces din 
exterior a Farmaciei Farmena existentă la parterul Blocului B5 – fost ap. 30, Strada Progresului nr. 
5, proprietatea S.C. Farmacia Farmena S.R.L., pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ.” 
(cu  anexă  Avizul  nr.  139 din  23.03.2009 –  Aviz  favorabil  cu  condiţii  al  Comisiei  tehnice  de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism);    

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 185   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.25 privind aprobarea  Avizului  prealabil  de  oportunitate -  nr.  3  din 
13.04.2009, favorabil - pentru elaborarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent „ Construcţie – Service şi atelier 
auto  plus  sediu  firmă-birouri   P  -  P+1E,  parcare  în  incintă,  pe  teren  proprietatea  S.C.  TIRE 
EXPERT CENTER S.R.L., Strada Bistriţei nr. 81A”;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 186   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.26 privind menţinerea  destinaţiei  actuale  de  Spaţiu  pentru alimentaţie 
publică - bar, destinaţie existentă din 2003, proprietar S.C. OMNITRANS S.R.L. pentru S.C. DHC 
PALACE S.R.L., în str. Cuza Vodă, Complex RIFIL, tronson A;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 187   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.28 privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de  parteneriat  –  în  cadrul 
Proiectului de Modernizare a unor staţii  de cale ferată din Romănia,  respectiv a Staţiei  de cale 
ferată  din Municipiul  Piatra  Neamţ  – între  compania Naţională  de Căi Ferate   « C.F.R. » S.A. 
Bucureşti şi Municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 188   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.30 pentru  modificarea  art.  1  din  H.C.L.  nr.  102/04.05.1995  privind 
transmiterea  în  folosinţă  gratuită  Bibliotecii  Judeţene  G.T.  Kirileanu,  pe  durata  existenţei 
construcţiei a suprafeţei de 600 mp teren aparţinând domeniului privat al municipalităţii, situat în 
B-dul Republicii nr. 12, în vederea extinderii sediului;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 189   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.31 pentru abrogarea  H.C.L.  nr.  192/31.05.2007 privind transmiterea  în 
folosinţă  gratuită  a Inspectoratului  Şcolar al  judeţului  Neamţ a imobilului  (construcţie  şi teren) 
situat în Piatra Neamţ, str.Tineretului nr.7;
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Comisiile  de specialitate  nr.1 şi nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 190   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra Neamţ a centralelor termice disponibilizate parţial  cu terenul aferent şi vânzarea acestora 
prin licitaţie publică;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 191   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.33 privind  aprobarea  Anexelor  nr.4  şi  5  la  Raportul  de  evaluare  nr.
300D/03.10.2008, întocmite în vederea deducerii investiţiilor efectuate la cabinetele medicale nr.6 
şi 8 din cadrul Dispensarului nr.6 str. Constantin Mătase nr.11 din Municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 192   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.34 privind  aprobarea  raportului  de  evaluare  nr.  423/T/06.03.2009  şi 
vânzarea  terenului  în  suprafaţă  de  149  mp  situat  în  str.Constantin  Borş  f.n.  către  deţinătorul 
contractului de închiriere;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 193   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.35 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a 
unor suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 194   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.37 privind aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând 
domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
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Comisia de specialitate nr.1 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 195   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.38 privind aprobarea  vânzării  unor  terenuri  proprietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 196   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.39 privind  abrogarea  H.C.L.  nr.  280/26.07.2007  privind  unele  măsuri 
pentru  reglementarea  condiţiilor  de  extindere  a  unor  clădiri  pe  terenuri  alăturate  şi  realizarea 
accesului  direct  din  exterior  în  vederea  schimbării  destinaţiei  locuinţelor  situate  la  parterul 
blocurilor;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 197   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.40 privind înlocuirea pct. 1 şi pct. 6 din anexa la HCL nr. 31/25.01.2007 
pentru  aprobarea  unor  reglementări  privind  concesionarea  şi  închirierea  terenurilor  proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 198   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.41 pentru  modificarea  Anexei  nr.  1  la  Contractul  de  concesiune  nr. 
18684/10.12.1999, respectiv eliminarea pct.11 – Hală Orion (micropiaţă) teren în suprafaţă de 900 
mp, urmând schimbarea destinaţiei în parcare publică;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 199   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.42 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii 
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nr.  15.593/07.04.2009 încheiat  cu  S.C.  LOCATIVSERV SRL privind  preţul  de  administrare  a 
fondului locativ de la 25% la 75% din chirie;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 200   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.43 privind aprobarea prelungirii  contractului de asociere nr. 21.400 din 
24.01.2002 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. ULTRAVISION S.R.L.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 201   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.44 privind aprobarea închirierii  a 6 suprafeţe de teren a câte 10,70 mp 
fiecare, proprietate a Municipiului Piatra Neamţ destinate amplasării unor cuburi publicitare;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 202   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.45 privind  aprobarea  completării  contractului  de  închiriere  nr. 
59.720/20.11.2007, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi C.J. Apa Serv cu o suprafaţă de teren 
de  2  mp  situat  în  str.  Lt.  Drăghescu  în  vederea  amplasării  unui  panou  publicitar  în  cadrul 
proiectului ISPA;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 203   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.46 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 
teren de 2,82 mp situată în B – dul Decebal nr. 71 în vederea amplasării unui panou publicitar;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 204   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.47 privind  aprobarea  completării  contractului  de  asociere  nr. 
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46.519/10.09.2007  încheiat  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  AFFICHAGE  ROMÂNIA 
S.R.L., cu un număr de 4 amplasamente;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 205   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.48 privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  524/T/16.04.2009  şi 
vânzarea terenului în suprafaţă de 539 mp, situat str. Liliacului nr. 40 către deţinătorul contractului 
de concesiune;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 206   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.49 pentru completarea Anexei la HCL nr. 269  din 24.04.2009 privind 
reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis pe teritoriul  municipiului Piatra 
Neamţ;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 207   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.50 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de 
finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2009;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 208   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.51 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2009 – 
capitolul 67.02. – “Cultură, recreere şi religie”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 209   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.52 pentru  completarea  Anexei  nr.  1  la  Contractul  de  concesiune  nr. 
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18684/10.12.1999, reactualizat până la data de 24.03.2006, în sensul introducerii unor bunuri de 
retur, date în administrarea, întreţinerea şi exploatarea operatorului de serviciu S.C. Urban S.A.;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 210   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.53 pentru completarea Regulamentului aferent Municipiului Piatra Neamţ – 
Proiect nr. 100/1997 al URBANPROIECT  Bucureşti – aprobat prin HCL nr. 113 din 24.04.1998, 
pct. IV, LM – Zona Rezidenţială cu clădiri P+1, P+2, Capitolul 2, Art. 7 – Interdicţii permanente;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 211   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.54 privind aprobarea documentaţiei şi a anexelor aferente privind atestarea 
Municipiului Piatra Neamţ ca staţiune turistică de nivel naţional;

Comisiile de specialitate nr.3, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 212   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.55 privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  a  unei  suprafaţe  de  teren  de 
aproximativ 220 mp, situat în B-dul Decebal f.n., în vederea închirierii şi amenajării unei terase 
estivale;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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 Theodor Cristian 
Cobzaru).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA   
NR. 213   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.56 privind  majorarea capitalului social al SC PERLA INVEST SRL cu 
vărsăminte în numerar de până la 5.000.000 lei din bugetul local.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 214   a Consiliului.  
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Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.57 privind aprobarea Studiului de  Fezabilitate, Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor  de  Intervenţie  şi  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investiţia  „Modernizare, 
extindere  şi  dotare  Centru  Social  Împreună”,  str.  G.Galinescu  nr.46  Piatra  Neamţ,  în  cadrul 
Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  Prioritară  3  „Îmbunătăţirea  infrastructurii 
sociale”,  Domeniu  major  de  Intervenţie  3.2  „Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”;

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 215   a Consiliului.  

Dl.  Dragoş  Victor Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.58 privind încheierea unui parteneriat  între Municipiul  Piatra  Neamţ şi 
Fundaţia  Univers  Plus  în  cadrul  Proiectului  de comunicări  ştiinţifice  „Modelul  Mifne fereastra 
oportnunităţilor”.

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

Dl. Dragoş Victor Chitic - 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. 216   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. Dragoş Victor CHITIC – Preşedinte de şedinţă – ________________________

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – _____________________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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