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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 29.10.2009 în şedinŃa ordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neam Ń 

 
 

În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea 
AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr.3808 din 22.10.2009, 
modificată şi completată prin DispoziŃia nr.3886 din 27.10.2009, PRIMARUL a convocat Consiliul 
Local al Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl.Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
d-na Viceprimar – Ana Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 19 consilieri, care au fost 
aleşi. Lipsesc motivat: d-na Maria Gagea Consilier Local şi dl. Consilier Local Cristian Theodor 
Cobzaru.  De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public al 
Municipiului Piatra NeamŃ, dl. Dan Florea – Arhitectul Şef al Municipiului, d-na Marina Gavril – 
Director DirecŃia Tehnică, d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu 
Administrare Patrimoniu, d-na Lucica Popârda– DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. 
Gabriel Muraru– Şef Serviciu Comunicare, d-na Nicoleta Husaru – consilier imagine, directori ai 
societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi 
audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 21 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune la vot Procesul verbal al şedinŃelor din 
data de 08.10.2009 şi 23.10.2009, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl.Viorel Strungariu– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
DispoziŃiei nr. 3808 din 22.10.2009, precizând că proiectele de hotărâre nr.5, 14 şi 15 sunt retrase de 
pe ordinea de zi prin DispoziŃiile nr. 3890 din 28.10.2009 şi nr.3911 din 29.10.2009, iar proiectele de 
hotărâre de la nr.22 la nr.26 şi Raportul de Informare sunt introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia 
nr.3886 din 27.09.2009 

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

 
I.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

   1. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu bunuri imobile 
terenuri în suprafaŃă de 500 mp situată în Aleea Ulmilor f.n. şi 300 mp situată în str. Nufărului, lot 4, 
din municipiul Piatra NeamŃ; 
                           - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          2. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Locato S.A. cu bunul imobil 
Centrală termică dezafectată şi terenul aferent proprietate privată a municipalităŃii, din str. Cuiejdi f.n.; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 3. HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. TRADE MARK S.R.L., 
pe o perioadă de 5 ani, în vederea amplasării a 2 forme de pubele EcoBoxMedia în spaŃiile publice din 
zone aglomerate cu trafic pietonal;  
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 4. HOTĂRÂRE pentru completarea Cap. II – Obiectul contractului de concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică SACET nr. 36819 din 31.07.2007, încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A.; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 



 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaŃie 
publică a terenului în suprafaŃă de 171,45 mp, situat în str. Baltagului nr. 6, proprietate a 
municipalităŃii, în vederea extinderii a 44 chioşcuri Parter cu destinaŃia de spaŃii comerciale; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 6. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr. 35655 din 15.08.2006 
încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. CRIN CONVAL S.R.L. pentru o perioadă de 1 an, în 
vederea închirierii a suprafeŃei de teren de 6 mp situată în Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 7. HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a 
Municipiului Piatra NeamŃ, în prezent închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale unor 
persoane fizice sau juridice; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 6 din anexa la HCL nr. 34/25.01.2008 privind punerea 
la dispoziŃia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor terenuri proprietate privată a municipiului 
Piatra NeamŃ, prin diminuarea suprafeŃei de teren, situată în str. Mărăşeşti nr. 28, de la 221 mp la 133 
mp; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 1 – 11/9365 din 21.06.1999 
încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Euromedia S.A. în vederea schimbării locaŃiei pentru 2 
amplasamente staŃii pentru mijloace de transport în comun;  
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 10. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 53919 din 01.12.2008 
încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. UNITED MEDIA S.R.L. în vederea suplimentării cu 2 
amplasamente noi pentru montarea de panouri publicitare; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al Municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 12. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 25259 din 01.05.2007 
încheiat între Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. COMPRESS S.R.L. Botoşani – Sucursala Piatra NeamŃ 
în vederea schimbării locaŃiei pentru 2 dintre amplasamentele existente, destinate chioşcurilor pentru 
difuzarea şi comercializarea presei şi cărŃilor; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare Cabinet medical Nr. 1 – Dispensar 
Nr. 2 din str. Burebista nr. 16; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului în suprafaŃă de 770 mp 
şi construcŃie aferentă Strandului municipal; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare Centrală termică nr. 38, Aleea 
Aurorei, f.n. şi vânzarea prin licitaŃie publică cu strigare; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
LuminiŃa Moscalu din Piatra NeamŃ pentru editarea lucrării “Cotidian şi mentalităŃi în Piatra NeamŃ 
(1864 – 1916)”; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 17. HOTĂRÂRE privind atribuirea a 4 autorizaŃii taxi pentru realizarea serviciului de 
transport persoane în regim de taxi, transportatorilor autorizaŃi a căror autovehicule au obŃinut 
punctajele cele mai mari; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 18. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 
2009; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 19. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent, Bloc de locuinŃe colective S+P+M 
– S+P+M+6E+Eth – S+P+M+8E+Eth – S+P+M+10E+Eth cu apartamente pe 10 niveluri, comerŃ şi 



băuturi la parter şi mezanin, parcaj subteran, parcaj pe terenul proprietatea Oancea Radu şi Oancea 
Carmen, situat în str. Orhei nr. 10, din municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Străzii Durăului în municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acŃiune pentru combaterea 
înzăpezirii, poleiului şi a gheŃii pe străzile municipiului Piatra NeamŃ, Programului de măsuri pentru 
toamnă – iarnă în perioada noiembrie 2009 – martie 2010 şi numirea Comandamentului local de iarnă; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 
 

Dl.Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă prezintă proiectele de hotărâre introduse pe ordinea 
de zi, conform anexei la DispoziŃia nr.3886/27.10.2009: 

II. RAPORT DE INFORMARE  privind Hotărârea judecătorească irevocabilă pronunŃată de 
către Curtea de Apel Bacău în dosar 3262/103/2008 în care Consiliul Local a avut calitatea de intimat. 
 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adiŃional la contractul de concesiune a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul – SACET încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A. Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

23. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de “CetăŃean de Onoare” al Municipiului Piatra 
NeamŃ, domnului łOC Ovidiu; 

- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
  24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 489/25.07.2008 privind aprobarea proiectului 
,,Modernizare strada Petru Movilă din municipiul Piatra NeamŃ’’ , cât  şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
25. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2010; 

- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 26. HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. Estensio CorporaŃion 
S.R.L., pe o perioadă de 10 ani, în vederea construirii, amenajării şi funcŃionării unei unităŃi de 
alimentaŃie publică pe terenul, proprietate privată a municipiului în suprafaŃă de 530 mp. 

- iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 

 
            Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu bunuri imobile terenuri în 
suprafaŃă de 500 mp situată în Aleea Ulmilor f.n. şi 300 mp situată în str. Nufărului, lot 4, din 
municipiul Piatra NeamŃ; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 2 voturi IMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Liviu Negelschi şi dl. Consilier local Viorel 
Chirilă) şi 19 voturi PENTRU. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
453 a Consiliului. 
  
              Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.2 privind majorarea capitalului social al S.C. Locato S.A. cu bunul imobil Centrală 
termică dezafectată şi terenul aferent proprietate privată a municipalităŃii, din str. Cuiejdi f.n; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 2 voturi IMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Liviu Negelschi şi dl. Consilier local Viorel 
Chirilă) şi 19 voturi PENTRU. 



   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
454 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. TRADE MARK S.R.L., pe o 
perioadă de 5 ani, în vederea amplasării a 2 modele de pubele EcoBoxMedia în spaŃiile publice din 
zone aglomerate cu trafic pietonal; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
455 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru completarea Cap. II – Obiectul contractului de concesiune a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică SACET nr. 36819 din 31.07.2007, încheiat între Municipiul 
Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
456 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 35655 din 15.08.2006 încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. CRIN CONVAL S.R.L. pentru o perioadă de 1 an; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
457 a Consiliului. 
 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a Municipiului 
Piatra NeamŃ, în prezent închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale unor persoane fizice 
sau juridice; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
458 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind modificarea pct. 6 din anexa la HCL nr. 34/25.01.2008 privind punerea la 
dispoziŃia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor terenuri proprietate privată a municipiului 
Piatra NeamŃ, prin diminuarea suprafeŃei de teren, situată în str. Mărăşeşti nr. 28, de la 221 mp la 133 
mp; 

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



 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
459 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 pentru modificarea contractului de asociere nr. 1 – 11/9365 din 21.06.1999 încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. Euromedia S.A. în vederea schimbării locaŃiei pentru 2 amplasamente 
staŃii pentru mijloace de transport în comun; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
460 a Consiliului. 
 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 pentru modificarea contractului de asociere nr. 53919 din 01.12.2008 încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. UNITED MEDIA S.R.L. în vederea suplimentării cu 2 amplasamente 
noi pentru montarea de panouri publicitare; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
461 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
Municipiului Piatra NeamŃ; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
462 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 pentru modificarea contractului de asociere nr. 25259 din 01.05.2007 încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. COMPRESS S.R.L. Botoşani – Sucursala Piatra NeamŃ în vederea 
schimbării locaŃiei pentru 2 dintre amplasamentele existente, destinate chioşcurilor pentru difuzarea şi 
comercializarea presei şi cărŃilor; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
463 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea Raportului de evaluare Cabinet medical Nr. 1 – Dispensar Nr. 2 din 
str. Burebista nr. 16; 

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



 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
464 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi LuminiŃa 
Moscalu din Piatra NeamŃ pentru editarea lucrării “Cotidian şi mentalităŃi în Piatra NeamŃ (1864 – 
1916)”; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
465 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind atribuirea a 4 autorizaŃii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane 
în regim de taxi, transportatorilor autorizaŃi a căror autovehicule au obŃinut punctajele cele mai mari; 

Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
466 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2009; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
467 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent, Bloc de locuinŃe colective S+P+M – 
S+P+M+6E+Eth – S+P+M+8E+Eth – S+P+M+10E+Eth cu apartamente pe 10 niveluri, comerŃ şi 
băuturi la parter şi mezanin, parcare subteran, parcare pe terenul proprietatea Oancea Radu şi Oancea 
Carmen, situat în str. Orhei nr. 10, din municipiul Piatra NeamŃ; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
468 a Consiliului. 
 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20  privind aprobarea prelungirii Străzii Durăului în municipiul Piatra NeamŃ; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 



   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
469 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21  privind aprobarea Planului operativ de acŃiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului 
şi a gheŃii pe străzile municipiului Piatra NeamŃ, Programului de măsuri pentru toamnă – iarnă în 
perioada noiembrie 2009 – martie 2010 şi numirea Comandamentului local de iarnă; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
470 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22  privind aprobarea încheierii unui act adiŃional la contractul de concesiune a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul – SACET încheiat între municipiul 
Piatra NeamŃ şi S.C. Locato S.A. Piatra NeamŃ; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
471 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind acordarea titlului de “CetăŃean de Onoare” al Municipiului Piatra NeamŃ, 
domnului łOC Ovidiu; 

Comisiile de specialitate nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
472 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind modificarea HCL nr. 489/25.07.2008 privind aprobarea proiectului 
,,Modernizare strada Petru Movilă din municipiul Piatra NeamŃ’’ , cât  şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
473 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2010; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 5 voturi IMPOTRIVĂ ( dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local Liviu Negelschi, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
local Neculai Tănase )şi 16 voturi PENTRU. 



   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
474 a Consiliului. 
 
 Dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26  privind asocierea Municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. Estensio CorporaŃion S.R.L., pe o 
perioadă de 10 ani, în vederea construirii, amenajării şi funcŃionării unei unităŃi de alimentaŃie publică 
pe terenul, proprietate privată a municipiului în suprafaŃă de 530 mp.; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Viorel Strungariu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a 
fost aprobat cu 3 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local 
Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 18 voturi PENTRU. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
475 a Consiliului. 
 
 

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Viorel Strungariu – Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Viorel STRUNGARIU– Preşedinte de şedinŃă –  SS Indescifrabil 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
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