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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 30411 din 27.07.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 23.07.2010 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.2.780 din 16.07.2010, 
completată prin DispoziŃia nr. 2807 din 21.07.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Primar- Gheorghe ŞTEFAN, d-na Viceprimar –Ana Monda, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  20 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Viceprimar Dragoş Chitic şi dl. Consilier local Cristian Theodor 
Cobzaru. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia 
Economică, dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul 
Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, dl. Cătălin Curalariu – Şef Serviciu 
Gospodărie Comunală, d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu AdministraŃie Publică Locală, d-na Ioana 
Gheorghieş – DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor, d-na Oana Tian - DirecŃia Unitatea de 
Implementare a Proiectelor, 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. Andrei Baciu– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale ale şedinŃelor 
Consiliului Local din data de 23.06.2010, 02.07.2010 şi 12.07.2010, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 2.780 din 16.07.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.30 la nr. 36 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2807 din 21.07.2010, iar proiectele de hotărâre nr. 18, 26 şi 29 sunt 
retrase de pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 2817 din 21.07.2010.  

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

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 
              1.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa de 4842 mp, proprietatea în cote de câte ½ a lui 
Radu Bostan şi Bîrlădeanu Dumitru, cu acces din Strada Băncii, 2. Lotizarea terenului aflat în 
intravilanul municipiului cu suprafaŃa de 9537 mp în 13 loturi construibile cu funcŃiunea de locuire – 
locuinŃe individuale cu regim de înălŃime P+2E şi un lot drum privat cu lăŃimea de 7 m şi acces din 
Strada Băncii; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
              2.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăŃământului preuniversitar şi evidenŃierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
              3.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr 428/21.12.2006 privind constituirea de mijloace 
fixe şi trecerea în domeniul public sau domeniul privat al municipiului;                
  - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             4.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             5.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinŃe; 
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                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
               6.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             7.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor proprietatea privată a 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             8.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 1 an, a contractului de asociere 
nr. 1 – 11/9365/21.06.1999, încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. EUROMEDIA ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             9.HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii terenului proprietatea municipiului Piatra NeamŃ 
de sub garajul (boxa nr. 3) proprietatea Cocea Irina, situat în B – dul Dacia f.n.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            10.HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeŃe de teren din domeniul public în domeniul 
privat a unor suprafeŃe de teren; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            11.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziŃia Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 
şi a Legii nr. 341/2004 a suprafeŃei de teren în suprafaŃă de 24,88 ha din Islazul Comunal; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            12.HOTĂRÂRE privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ 
către constructorii de bună credinŃă şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaŃie; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 13.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a păşunilor 
municipale în suprafaŃă de 219,36 ha; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaŃiei deschise cu strigare în vederea 
vânzării unui bun imobil – Fostă Policlinică cu plată, în suprafaŃă de 350,65 mp şi a terenului aferent 
în suprafaŃă de 1078 mp, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 15; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           15.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCl nr. 111 din 27.04.2005 privind aprobarea 
Regulamentului privind amenjarea, întreŃinerea şi exploatarea locurilor de parcare pe raza 
municipiului Piatra NeamŃ, a inventarului parcărilor existente şi a propunerilor de amenajare de noi 
parcări; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           16.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaŃiei imobilului (Corp B), situat în str. Cetatea 
NeamŃului 34 A, din spaŃiu de învăŃământ în spaŃiu la dispoziŃia Consiliului Local al municipiului 
Piatra NeamŃ, pentru înfiinŃarea unui Centru Social pentru copii; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
  17.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor practicate de S.C. XDATA SOFT S.R.L. pentru 
serviciul de parcări publice cu plată, conform OUG nr. 58/26.06.2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29026/2010 şi vânzarea prin 
licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 372 mp, situat în str. Nicu Albu nr. 2; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 7453 şi 7454/2010 şi a 
schimbului de teren în suprafaŃă de 4470 mp proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, situat în str. G – 
ral Dăscălescu nr. 191, cu terenul în suprafaŃă de 7402 mp, situat în str. Schitului f.n.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            20.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 28978 din 15.07.2010 şi 
vânzarea prin licitaŃie publică a CT 41 şi a terenului aferent, situat în str. Ana Ipătescu f.n.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29032 din 16.07.2010 şi 
vânzarea directă a apartamentului cu 2 camere, situat în str. G – ral Dăscălescu, bl. T1, sc. F, către 
domnul Bejan Cornelius, precum şi a terenului cotă parte indiviză, în suprafaŃă de 6,62 mp; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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            22.HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la HCL nr. 110 din 26.03.2010 privind aprobarea 
contractului de societate civilă încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de 
InvestiŃii URBAN S.A. în vederea derulării învestiŃiilor de interes public local, modificat prin HCL nr. 
217 din 27.05.2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            23.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 432 din 24.09.2009, privind aprobarea 
proiectului Amenajarea de noi spaŃii de cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social 
,,Pietricica”, strada Cetatea NeamŃului nr.34, Piatra NeamŃ,  şi a cheltuielilor legate de acest proiect, 
în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenŃie 3.2; 
                     - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            24.HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiŃional al Acordului de parteneriat, încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi Centrul social Pietricica în cadrul proiectului Amenajarea de noi spaŃii de 
cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social ,,Pietricica” , strada Cetatea NeamŃului nr.34, Piatra 
NeamŃ, în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenŃie 
3.2; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           25.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           26.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           27.HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice de la plata 
impozitelor şi taxelor locale; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           28.HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 260 din 2.07.2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           29.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi a statului de personal al 
DirecŃiei Taxe şi Impozite a Municipiului Piatra NeamŃ pentru anul 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 II. Intreb ări – Interpel ări adresate executivului 
 

           Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr. 2807 din 21.07.2010: 

30.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr.748 din 19.12.2008 privind 
aprobarea proiectului “Dezvoltarea turismului din Piatra NeamŃ prin promovarea activităŃilor de 
marketing şi a produselor cu specific local”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
           31.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.474 din 29.10.2009 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2010; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
           32.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ în vederea desfăşurării recitalului susŃinut de Andrei Khmyzau şi 
Ciprian Ciotlos; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

33.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul 
Sportiv Kaminari Piatra NeamŃ în vederea participării la campionatele europene şi mondiale de karate; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
           34.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi sportiva 
de performanŃă Ramona Mihaela Roşu în vederea participării la Campionatele NaŃionale de 
Bodyfitness;    
             - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 

35.HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanŃare pentru obiectivul “Centrul Social 
Pietricica” din municipiul Piatra NeamŃ, derulat prin Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 
în vederea realizării împrejmuirii, a sistematizării verticale, spaŃii verzi, branşamente şi utilarea cu 
dotări independente a investiŃiei; 
                 - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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            36.HOTĂRÂRE privind garantarea ConvenŃiei de plată încheiate între SC Locato SA şi E.ON 
GAZ România privind furnizarea gazelor naturale; 
              - iniŃiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa de 4.842 mp, proprietatea în cote de câte ½ a lui Radu Bostan şi 
Bîrlădeanu Dumitru, cu acces din Strada Băncii, 2. Lotizarea terenului intravilan cu suprafaŃa de 9.537 
mp în 13 loturi construibile cu funcŃiunea de locuire – locuinŃe individuale cu regimuri de înălŃime 
P+2E şi un lot drum privat cu lăŃimea de 7 m şi acces din Strada Băncii; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
266 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăŃământului preuniversitar şi evidenŃierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
267 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru rectificarea HCL nr 428/21.12.2006 privind constituirea de mijloace fixe şi 
trecerea în domeniul public sau domeniul privat al municipiului;  

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
268 a Consiliului. 

 
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 2010; 
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia.      
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
269 a Consiliului. 
 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinŃe; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
270 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea repartizării unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra 
NeamŃ;            
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
271 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 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. Andrei Baciu - 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. 
272 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 1 an, a contractului de asociere nr. 1 – 
11/9365/21.06.1999, încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. EUROMEDIA SA; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
273 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind închirierea terenului proprietatea municipiului Piatra NeamŃ de sub garajul (boxa 
nr. 3) proprietatea Cocea Irina, situat în B–dul Dacia f.n.; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
274 a Consiliului. 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind trecerea unor suprafeŃe de teren din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
275 a Consiliului. 
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Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind punerea la dispoziŃia Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 şi a Legii 
nr. 341/2004 a terenului în suprafaŃă de 24,88 ha din Islazul Comunal; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
276 a Consiliului 
    

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra NeamŃ către 
constructorii de bună credinŃă şi a terenurilor pentru care se solicită cumpărarea prin licitaŃie; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
277 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a păşunilor municipale în 
suprafaŃă de 219,36 ha; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
278 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea organizării licitaŃiei deschise cu strigare în vederea vânzării pe 
cabinete medicale, a unui bun imobil – Fostă Policlinică cu plată, în suprafaŃă de 350,65 mp şi a 
terenului aferent în suprafaŃă de 1.078 mp, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 15; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Consilier local Valeriu AndriŃa intervine spunând că reprezintă Colegiul Medicilor şi 
trebuie să aducă câteva precizări la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Clădirea este o anexă la 
clădirea veche, pe care medicii au amenajat-o, prin contribuŃie proprie, pentru a-şi desfăşura 
activitatea. Este posibil ca medicii care lucrează acolo să nu dispună de posibilităŃi financiare pentru  
a-şi putea cumpăra un cabinet medical şi să apară litigii între cei care au investit în clădire şi cei care 
vor cumpăra. Propune retragerea proiectului de hotărâre, iar Consiliul Local să încheie o formă de 
colaborare cu medicii care îşi desfăşoara activitatea in clădirea fostei policlinici. 
 Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa propune amânarea proiectului până la găsirea unei 
soluŃii. 
 D-na consilier local Cornelia Tudorancea propune consilierilor locali să cerceteze documentele 
depuse la mapă. 
 Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului dă citire cererii d-nei Stan Rodica, prin care solicită 
o formă de atribuire a spaŃiului în care îşi desfăşoară activitatea. 
 Dl. Primar Gheorghe Ştefan propune amânarea proiectului de hotărâre până la găsirea unei 
forme de atribuire a spaŃiilor medicale. 
 Dl. Consilier local Corneliu Ptaşnec subliniază că s-ar putea să fie mai mulŃi doctori solicitanŃi 
decât spaŃii spre vânzare. 
 Dl. Consilier local Liviu Negelschi menŃionează că este un singur solicitant. 
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 Dl. Primar Gheorghe Ştefan informează consilierii locali că proiectul de hotărâre a avut la bază 
cererea d-nei doctor Stan Rodica, dar se va găsi o modalitate legală şi unitară de atribuire a cabinetelor 
pentru medicii. 
 Dl. Consilier local Liviu Negelschi intervine spunând că medicii vor un drept legal de a 
funcŃiona în acel spaŃiu. Ei se vor putea asocia pentru a-şi desfăşura activitatea într-un cabinet 
medical. 
 Dl. Primar Gheorghe Ştefan menŃionează că medicilor care lucrează deja acolo, ar trebui să li 
acorde un drept de preempŃiune. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
RESPINS cu unanimitate de voturi. 
    

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind modificarea art. 25 alin.1 şi a art.31 din HCL nr. 111 din 27.04.2005 pentru 
aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreŃinerea şi exploatarea locurilor de parcare pe raza 
municipiului Piatra NeamŃ, a inventarului parcărilor existente şi a propunerilor de amenajare de noi 
parcări; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
279 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind schimbarea destinaŃiei imobilului (Corp B), situat în str. Cetatea NeamŃului 34 
A, din spaŃiu de învăŃământ, în spaŃiu la dispoziŃia Consiliului Local al municipiului Piatra NeamŃ, în 
vederea înfiinŃării unui Centru Social pentru copii; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
280 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind unele măsuri pentru funcŃionarea parcărilor cu plată din municipiul Piatra 
NeamŃ 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier 
local Liviu Negelschi). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
281 a Consiliului 
 

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 7453 şi 7454/2010 şi a schimbului de teren 
în suprafaŃă de 4.470 mp proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, situat în str. G–ral Dăscălescu nr. 
191, cu terenul în suprafaŃă de 7.402 mp, situat în str. Schitului f.n.; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului aduce la cunoştinŃa consilierilor locali faptul că la 
registratura instutuŃiei s-a depus o reclamaŃie ce priveşte respingerea acestui proiect de hotărâre. 
 Dl.Primar Gheorghe Ştefan propune amânarea proiectului de hotărâre pentru verificarea 
elementelor expuse în reclamaŃie şi a documentaŃiei proiectului de hotărâre. 
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 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
RESPINS cu unanimitate de voturi. 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 28.978 din 15.07.2010 şi vânzarea prin 
licitaŃie publică a CT 41 şi a terenului aferent, situat în str. Ana Ipătescu f.n.; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 
282 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29.032 din 16.07.2010 a unui bun 
imobil situat în str. G–ral Dăscălescu, bl. T1, sc. F şi vânzarea terenului cotă parte indiviză, în 
suprafaŃă de 6,62 mp; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu18 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
283 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind completarea Anexei la HCL nr. 110 din 26.03.2010 privind aprobarea 
contractului de societate civilă încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de 
InvestiŃii URBAN S.A. în vederea derulării învestiŃiilor de interes public local, modificată prin HCL 
nr. 217 din 27.05.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 284 a Consiliului 
 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 pentru modificarea HCL nr. 432 din 24.09.2009 privind aprobarea proiectului 
Amenajarea de noi spaŃii de cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social ,,Pietricica” , strada 
Cetatea NeamŃului nr.34, Piatra NeamŃ,  şi a cheltuielilor legate de acest proiect, în cadrul Programului 
OperaŃional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenŃie 3.2; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 285 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea Actului adiŃional al Acordului de parteneriat, încheiat între 
Municipiul Piatra NeamŃ şi Centrul social Pietricica în cadrul proiectului Amenajarea de noi spaŃii de 
cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social ,,Pietricica” , strada Cetatea NeamŃului nr.34, Piatra 
NeamŃ, în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa prioritară 3, Domeniu major de intervenŃie 
3.2; 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 286 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind încheierea unui Contract de Asociere între Municipiul Piatra NeamŃ şi 
Societatea FC Ceahlăul SA, în vederea sprijinirii sportului de performanŃă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 4 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier 
local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 287 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice de 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. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier 
local Liviu Negelschi). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 288 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind rectificarea HCL nr. 260 din 2.07.2010; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 289 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 pentru modificarea şi completarea HCL nr.748 din 19.12.2008 privind aprobarea 
proiectului “Dezvoltarea turismului din Piatra NeamŃ prin promovarea activităŃilor de marketing şi a 
produselor cu specific local”, cât şi a cheltuielilor legate de proiect; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 290 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 pentru modificarea HCL nr.474 din 29.10.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi Pentru şi 1 vot Împotrivă (dl.consilier local Liviu Negelschi). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 291 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Complexul Muzeal 
JudeŃean NeamŃ în vederea desfăşurării recitalului susŃinut de Andrei Khmyzau şi Ciprian Ciotlos; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 292 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul Sportiv 
Kaminari Piatra NeamŃ în vederea participării la campionatele europene şi mondiale de karate; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 293 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi sportiva de 
performanŃă Ramona Mihaela Roşu în vederea participării la Campionatele NaŃionale de Bodyfitness; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 294 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind aprobarea cererii de finanŃare pentru obiectivul “Centrul Social Pietricica” din 
municipiul Piatra NeamŃ, derulat prin Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale în vederea 
realizării împrejmuirii, a sistematizării verticale, spaŃii verzi, branşamente şi utilarea cu dotări 
independente a investiŃiei; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Andrei Baciu - 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. 295 a Consiliului 

 
 Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind garantarea ConvenŃiei de plată încheiate între SC Locato SA şi E.ON GAZ 
România privind furnizarea gazelor naturale; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi Pentru şi 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl. consilier local Neculai Tănase). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
296 a Consiliului 

 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de ŞedinŃă – declară 

închise lucrările şedinŃei. 
 
 
 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl. Andrei BACIU – Preşedinte de şedinŃă – SS indescifrabil 

 
Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
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2 ex. 
Ds.I 


