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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.7972 din 01.03.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.02.2010 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.1018 din 18.02.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.1092 din 23.02.2010, 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 21 consilieri, care au fost 
aleşi. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, 
dl. Marin Bordei – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Traian Bonciu – DirecŃia Urbanism şi 
Administrarea Teritoriului,  directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  
reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 23 de  consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale ale 
şedinŃelor de Consiliu Local din data de 28.01.2010 şi 17.02.2010, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
DispoziŃiei nr. 1018 din 18.02.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.21 la nr.28 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispozitia nr. 1092 din 23.02.2010, iar proiectele de hotărâre nr. 2, 7, 
15 şi nr.17 sunt retrase de pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr.1093 din 24.02.2010. 

D-na Cornelia Tudorancea – 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 aprobarea locaŃiei şi a specificului pieŃei de gros pentru produse 
agroalimentare, în suprafaŃă de 10.381 mp, situată în str. Muncii nr. 12 – 14 din municipiul Piatra 
NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             2. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – “Extinderea parter a ConstrucŃiei 
existente proprietatea Inspectoratului de ConcurenŃă NeamŃ pe teren cu suprafaŃa de 21 mp, 
proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, propus pentru atribuire în folosinŃă pe durata de existenŃă 
construcŃiei extinse, Bulevardul Dacia, nr. 6, blocul E1”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            3. HOTĂRÂRE privind aprobarea manoperei de instalare a centralelor de apartament de către 
operatorul S.C. Locato S.A.;                
  - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a Patrimoniului Municipiului Piatra 
NeamŃ la 31.12.2009; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           5. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul de 
stat pentru construirea de locuinŃe; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           6. HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice de la plata 
taxelor şi impozitelor locale; 
                 - iniŃiator - Primar Gheorghe Ştefan 



 2 

          7. HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu comercial, fără modificări 
constructive, firmă luminoasă, proprietatea privată, situat în Bulevardul 9 Mai nr. 22, conform HCL 
nr. 116 din 29.03.2007; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate – Alternativa 2 revizuită – pentru 
“Portofoliul de proiecte PHARE CES 2006, Proiect PHARE 2006/018 – 147.04.03 AsistenŃă tehnică 
pentru Pregătirea unor lucrări de modernizare a unor staŃii de cale ferată din România – StaŃia cale 
ferată Piatra NeamŃ”, Proiect nr. 600/069/2008 – RomCapital Invest, CONSIS PROIECT, I.S.P.C.F. şi 
PROIECT C.F. Bucureşti; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           9. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ;  
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           10. HOTĂRÂRE  privind aprobarea închirierii  directe (fără licitaŃie publică), către diŃinătorul 
garajului, a terenului în suprafaŃă de 15 mp – situat în B-dul Republicii nr. 42, pe care este amplasat; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu un nou amplasament a anexei la 
contractul de asociere nr. 26.628/01.05.2007, încheiat cu Municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenurilor, în prezent 
închiriate, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, aflate în continuarea proprietăŃii persoanelor fizice 
sau juridice; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 2 din HCL nr. 520 din 18.12.2009 privind aprobarea 
tarifelor de închiriere şi concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, pe anul 
2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

14. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru construcŃia nefinalizată – 
StaŃie de vârf  “TELEGONDOLĂ” din municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică 
deschisă a Centralei Termice dezafectată nr. 40, situată în Aleea Viforului, din municipiul Piatra 
NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

17. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 – Bunurile de retur, la contractul nr. 
42265/2005 încheiat cu municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

18. HOTĂRÂRE privind întrebuinŃarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

19. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
AsociaŃia 01576 “ŞANSA” în vederea organizării evenimentului “Dragobetele sărută fetele”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

20. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt şi 
AsociaŃia Sportivă Club Romanian Bridge Promotion în vederea organizării turneului de bridge 
"Trofeul Ceahlaul"; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 
D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă Consiliului Local proiectele de 

hotărâre introduse pe ordinea de zi: 
21. HOTĂRÂRE privind majorarea sau diminuarea aportului de capital social la unele 

societăŃi comerciale din subordinea Consiliului Local; 
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                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
22. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra NeamŃ a unor suprafeŃe de teren; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaŃie 
publică a terenului în suprafaŃă de 54,27 mp, situat în str. Progresului nr. 121, bl. M48, parter; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

24. HOTĂRÂRE privind Studiului de oportunitate şi concesionarea fără licitaŃie publică a 
terenului în suprafaŃă de 94,14 mp (59,54 mp + 34,65 mp), situat în str. Titu Maiorescu nr. 8, bl. F26, 
sc. B şi C, parter; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 474/29.10.2009 privind 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

26. HOTĂRÂRE privind înfrăŃirea Municipiului Piatra NeamŃ cu oraşul VERBANIA – 
Regiunea Piemont, Italia; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

27. HOTĂRÂRE pentru înfrăŃirea Municipiului Piatra NeamŃ cu Municipiul Chişinău din 
Republica Moldova; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

28. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ cu 
Consiliul JudeŃean NeamŃ şi Camera de ComerŃ şi Industrie în vederea participării la Târgul de 
Turism al României ediŃia a XXIII – a 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea locaŃiei şi a specificului pieŃei de gros pentru produse 
agroalimentare, în suprafaŃă de 10.381 mp, situată în str. Muncii nr. 12 – 14 din municipiul Piatra 
NeamŃ. 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
57 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Piatra 
NeamŃ, reprezentând contravaloarea manoperei de instalare a centralelor de apartament. 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
58 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe la 31.12.2009. 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
59 a Consiliului. 
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D-na Cornelia Tudorancea – 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 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
60 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice şi 
juridice de la plata taxelor şi impozitelor locale; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
61 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea Studiului de fezabilitate – Alternativa 2 revizuită – pentru 
“Portofoliul de proiecte PHARE CES 2006, Proiect PHARE 2006/018 – 147.04.03 AsistenŃă tehnică 
pentru Pregătirea unor lucrări de modernizare a unor staŃii de cale ferată din România – StaŃia cale 
ferată Piatra NeamŃ”, Proiect nr. 600/069/2008 – RomCapital Invest, CONSIS PROIECT, I.S.P.C.F. şi 
PROIECT C.F. Bucureşti; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
62 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 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. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 
63 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea închirierii către deŃinătorul garajului, amplasat pe terenul 
în suprafaŃă de 15 mp – situat în B-dul Republicii nr. 42 din municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 64 a Consiliului 
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D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea suplimentării cu un nou amplasament a anexei la 
contractul de asociere nr. 26.628/01.05.2007, încheiat cu Municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 65 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenurilor, în prezent 
închiriate, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, aflate în continuarea proprietăŃii persoanelor fizice 
sau juridice; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 66 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind modificarea Art. 2 din HCL nr. 520 din 18.12.2009 privind 
aprobarea tarifelor de închiriere şi concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, 
pe anul 2010;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 67 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 68 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaŃie publică 
deschisă a Centralei Termice dezafectată nr. 40, situată în Aleea Viforului, din municipiul Piatra 
NeamŃ;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 69 a Consiliului 
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D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind întrebuinŃarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 70 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
AsociaŃia 01576 “ŞANSA” în vederea organizării evenimentului “Dragobetele sărută fetele”;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 71 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt şi 
AsociaŃia Sportivă Club Romanian Bridge Promotion în vederea organizării turneului de bridge 
"Trofeul Ceahlaul";    
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 22  voturi PENTRU şi 1 vot ABłINERE (dl.consilier local Popa Gheorghe 
Dan). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 72 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind majorarea sau diminuarea aportului de capital social la unele 
societăŃi comerciale din subordinea Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (d-na Consilier Local Aurelia 
Simionică, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa şi dl. Consilier local Neculai Tănase). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 73 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ a unor suprafeŃe de teren;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 74 a Consiliului 

 



 7 

D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea vânzarii prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 
54,27 mp, situat în str. Progresului nr. 121, bl. M48, parter;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic – consilier local intervine spunând că are următorul amendament: « terenul 
menŃionat să fie scos la vânzare prin licitaŃie publică şi nu concesionat ». 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul formulat de dl. 
Consilier local Dragoş Chitic, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul formulat şi aprobat, proiect care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 75 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea vânzarii prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă 
de94,14 mp (59,54 mp + 34,65 mp), situat în str. Titu Maiorescu nr. 8, bl. F26, sc. B şi C, parter;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic – consilier local intervine spunând că are următorul amendament: « terenul 
menŃionat să fie scos la vânzare prin licitaŃie publică şi nu concesionat » 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul formulat de dl. 
Consilier local Dragoş Chitic, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul formulat şi aprobat, proiect care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
76 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind 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. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 77 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind înfrăŃirea Municipiului Piatra NeamŃ cu oraşul VERBANIA – 
Regiunea Piemont, Italia;     
 Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 78 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind înfrăŃirea Municipiului Piatra NeamŃ cu Municipiul Chişinău din 
Republica Moldova;     
 Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 79 a Consiliului 

 
D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ, Consiliul 
JudeŃean NeamŃ şi Camera de ComerŃ şi Industrie în vederea participării la Târgul de Turism al 
României ediŃia a XXIII – a 2010;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Cornelia Tudorancea - 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. 80 a Consiliului 

 
 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă – 

declară închise lucrările şedinŃei. 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

D-na Cornelia TUDORANCEA – Preşedinte de şedinŃă – SS INDESCIFRABIL 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 


