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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.7.972 din 27.03.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 26.03.2010 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.1415 din 18.03.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.1515 din 23.03.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar –Ana Monda, 
Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi 20 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipseşte motivat dl. Consilier local Valeriu AndriŃa. 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, dl. 
Florin Băluşescu – DirecŃia Unitatea de Implementare a Proiectelor, d-ra Oana Catzaiti – Şef 
AdministraŃie Publică Locală,  directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  
reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 22 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 02.03.2010 şi 12.03.2010, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

D-na Cornelia Tudorancea– Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
DispoziŃiei nr. 1415 din 18.03.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.28 la nr.37 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispozitia nr. 1515 din 23.03.2010, iar proiectul de hotărâre nr. 14 este  
retras de pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 1529 din 24.03.2010. 

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 abrogarea HCL nr. 205/2007, nr. 306/2007, HCL nr. 362/2007 şi 
HCL nr. 395/2007; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
              2.HOTĂRÂRE  privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului FinanŃelor Publice prin DirecŃia Generală FinanŃe Publice JudeŃul NeamŃ, 
în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Piatra NeamŃ, judeŃul NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             3.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. MEGA TRAVEL 
SRL în str. BistriŃei f.n.;                
  - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            4.HOTĂRÂRE  privind acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. PATRU PLUS 
TRANS S.R.L. în str. Arcului nr. 8; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            5.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 96 din 05.03.2009, modificată prin HCL nr. 425 
din 24.09.2009 privind aprobarea proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea şi punerea în 
valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul 
Tineretului, Turnul ClopotniŃă, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale CurŃii Domneşti şi 
Muzeul aferent”, şi a cheltuielilor legate de proiect; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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                 6.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 95 din 05.03.2009, modificată prin HCL nr. 
426 din 24.09.2009, privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la realizarea proiectului 
“Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra 
NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul 
de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul ClopotniŃă, Ruinele Beciului şi Ruinele 
Zidului de Incintă ale CurŃii Domneşti şi Muzeul aferent”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             8.HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra NeamŃ a unor suprafeŃe de teren; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
             9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 20/09.03.2010 la contractul nr. 
2719/29.01.2002 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. PUBLISERV S.R.L.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            10.HOTĂRÂRE  pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18684/12.06.1999 
încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. URBAN S.A.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            11.HOTĂRÂRE  privind vânzarea de principiu a terenului proprietatea privată a municipiului 
în suprafaŃă de 398 mp, situat în Piatra NeamŃ, str. Dimitrie Leonida nr. 21; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
            12.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 730/08.03.2010 a terenului în 
suprafaŃă de 276 mp situat în str. Oituz nr. 3 în valoare de 25.978 lei şi vânzarea acestuia prin licitaŃie 
publică cu strigare; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 13.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.424 din 24.09.2009 privind preluarea în 
patrimoniul Municipiului Piatra NeamŃ a obiectivului de investiŃii – StaŃie de vârf Telegondolă, Poiana 
Trei Coline muntele Cozla (construcŃie nefinalizată), în suprafaŃă desfăşurată de 3.406 mp ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 735/16.03.2010 pentru 
construcŃia nefinalizată – StaŃie de vârf  “TELEGONDOLĂ, POIANA TREI COLINE” din municipiul 
Piatra NeamŃ şi vânzarea imobilului prin licitaŃie publică deschisă; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           15.HOTĂRÂRE  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; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           16.HOTĂRÂRE  privind aprobarea repartizării unor locuinŃe de serviciu proprietatea 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
  17.HOTĂRÂRE  pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46 din 28.01.2010 privind  
stabilirea preŃului unui abonament de călătorie pe transportul urban, pentru veteranii de război şi 
urmaşii acestora, persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenŃii personali ai acestora începând cu 
luna ianuarie 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           18.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Notei de negociere nr. 11013/18.03.2010 încheiată între 
Comisia de negociere constituită la nivelul Primăriei municipiului Piatra NeamŃ şi SC Publiserv SRL; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

 19.HOTĂRÂRE  privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea acestora în patrimoniul 
municipiului Piatra NeamŃ;     
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           20.HOTĂRÂRE  privind unele măsuri pentru gestionarea parcărilor publice din municipiul 
Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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           21.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Introducerea în intravilan a 
terenului extravilan cu suprafaŃa de 9982 mp şi introducerea funcŃiunilor de : 1. Locuire – LocuinŃe 
colective S+P+3E+M şi 2. Centru comercial S+P+Mz+4E+M – pentru întregul teren intravilan, pentru 
crearea drumului privat de acces auto din Strada Mihai Stamatin şi parcărilor aferente, pentru accesul 
pietonal, pentru reŃelele şi racordurile la utilităŃi, strada Mihai Stamatin f.n.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           22.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Intrarea în legalitate a : 1. 
Schimbării funcŃiunii urbanistice de culture agricole în construcŃii rezidenŃiale cu locuinŃe individuale 
P-P+2, 2. Lotizării în 3 loturi cu 3 locuinŃe individuale P-P+2, alee acces auto şi pietonal, teren 
proprietatea în cote indivize de câte ½ , a fraŃilor Botezatu Nicolae şi Botezatu Vasile, str. Cetatea 
NeamŃului nr. 32B; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           23.HOTĂRÂRE  privind acordarea de facilităŃi comune pentru unele persoane fizice; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           24.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea organizării Etapelor NaŃionale ale Olimpiadelor 
Şcolare la trei categorii de discipline; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           25.HOTĂRÂRE  privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecŃionare a proiectelor cu 
finanŃare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           26.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 325 din 10.07.2009; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           27.HOTĂRÂRE  privind alegerea Preşedintelui de şedinŃă; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
  

D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 1515 din 23.03.2010:  
           28.HOTĂRÂRE  privind aprobarea schimbului de terenuri între Ştefănescu Bogdan şi 
Municipiul Piatra NeamŃ  în suprafaŃă de 203 mp situat în str. Mihai Eminescu nr. 28; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           29.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul 
“Stones M.C. Piatra NeamŃ” în vederea participării la etape de campionate internaŃionale de 
motociclism viteză în 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
           30.HOTĂRÂRE  privind punerea la dispoziŃia Comisiei Locală Piatra NeamŃ pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a suprafeŃei de teren de 41,80 ha islaz; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe  
           31.HOTĂRÂRE  pentru completarea Art. 1 din HCL nr. 70 din 14.02.2008; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          32.HOTĂRÂRE  privind participarea municipiului Piatra NeamŃ la constituirea AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “CUIEJDEL”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          33.HOTĂRÂRE  pentru actualizarea Programului Local multianual privind creşterea 
performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe, reactualizat până în luna martie 2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          34.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 44/28.01.2010 şi 52/17.02.2010; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          35.HOTĂRÂRE  privind alocarea sumei de 5000 lei pentru acordarea a 660 de pachete cu 
ocazia Sărbătorilor Pascale; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          36.HOTĂRÂRE  privind aprobarea delegării activităŃii de administrare a S.C. Perla Invest 
S.R.L. prin licitaŃie publică; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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          37.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului în suprafaŃă de 
aproximativ  550 mp, situat în str. Nufărului, nr. 10 – 13, către fundaŃia “Copiii noştri”; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind abrogarea HCL nr. 205/2007, nr. 306/2007, HCL nr. 362/2007 şi 
HCL nr. 395/2007; 
 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. 
97 Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului FinanŃelor Publice prin DirecŃia Generală FinanŃe Publice JudeŃul NeamŃ, 
în domeniul public al municipiului Piatra NeamŃ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Piatra NeamŃ, judeŃul 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. 
98 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. MEGA TRAVEL 
SRL în str. BistriŃei f.n. din municipiul Piatra NeamŃ. 
 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. 
99 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.4  privind acordarea avizului pentru înfiinŃarea autogării S.C. PATRU PLUS 
TRANS  SRL în str. Arcului nr. 8 din municipiul Piatra NeamŃ; 
 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. 
100 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea anexei la HCL nr. 96 din 05.03.2009, modificată prin 
HCL nr. 425 din 24.09.2009 privind aprobarea proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei 
istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea şi 
punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, 
Teatrul Tineretului, Turnul ClopotniŃă, Ruinele Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale CurŃii 
Domneşti şi Muzeul aferent”, şi a cheltuielilor legate de proiect; 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 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. 
101 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.6 pentru modificarea anexei la HCL nr. 95 din 05.03.2009, modificată prin 
HCL nr. 426 din 24.09.2009, privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la realizarea 
proiectului “Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din 
municipiul Piatra NeamŃ - prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de 
patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul ClopotniŃă, Ruinele 
Beciului şi Ruinele Zidului de Incintă ale CurŃii Domneşti şi Muzeul aferent”; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 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. 
102 a Consiliului. 

 
D-na Cornelia Tudorancea – 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; 
 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. 
103 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.8 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. 
 Dl.Consilier Local Liviu Negelschi intervine spunând că îşi motivează abŃinerea de la vot, 
întrucât din documentaŃia proiectului de hotărâre lipseşte motivarea.  
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, 
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl. Consilier local Viorel Chirilă, 
dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa şi dl. Consilier local Liviu Negelschi). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 104 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 20/09.03.2010 la contractul nr. 
2719/29.01.2002 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. PUBLISERV S.R.L; 
 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 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABłINERE (D-na Consilier Local Cornelia 
Tudorancea). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 105 a Consiliului 

 



 6 

D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind modificarea contractului de concesiune nr. 18684/12.06.1999 
încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. URBAN S.A; 
 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. 106 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind vânzarea conform legii a terenului proprietatea privată a 
municipiului în suprafaŃă de 398 mp, situat în Piatra NeamŃ, str. Dimitrie Leonida nr. 2A;     
 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. 107 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 730/08.03.2010 a terenului în 
suprafaŃă de 276 mp situat în str. Oituz nr. 3 în valoare de 25.978 lei şi vânzarea acestuia prin licitaŃie 
publică cu strigare;     
 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. 108 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind modificarea HCL nr.424 din 24.09.2009 privind preluarea în 
patrimoniul Municipiului Piatra NeamŃ a obiectivului de investiŃii – StaŃie de vârf Telegondolă, Poiana 
Trei Coline muntele Cozla (construcŃie nefinalizată), în suprafaŃă desfăşurată de 3.406 mp;     
 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. 109 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.15 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;     
 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. 110 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.16 privind repartizarea unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra NeamŃ;           
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 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. 111 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.17 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46 din 28.01.2010 privind  
stabilirea preŃului unui abonament de călătorie pe transportul urban, pentru veteranii de război şi 
urmaşii acestora, persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenŃii personali ai acestora începând cu 
luna ianuarie 2010;    
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.4 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. 112 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea Notei de negociere nr. 11013/18.03.2010 încheiată între 
Comisia de negociere constituită la nivelul Primăriei municipiului Piatra NeamŃ şi SC Publiserv SRL; 
 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 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABłINERE (d-na Consilier Local Cornelia 
Tudorancea). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 113 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind constituirea de mijloace fixe şi trecerea 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. 114 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind unele măsuri pentru gestionarea parcărilor publice 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, care a 
fost adoptat cu 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE (dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa, 
d-na consilier local Aurelia Simonică, dl. consilier local Neculai Tănase). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 115 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind PUZ şi RLU aferent – Introducerea în intravilan a terenului 
extravilan cu suprafaŃa de 9982 mp şi introducerea funcŃiunilor de : 1. Locuire – LocuinŃe colective 
S+P+3E+M şi 2. Centru comercial S+P+Mz+4E+M – pentru întregul teren intravilan, pentru crearea 
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drumului privat de acces auto din Strada Mihai Stamatin şi parcărilor aferente, pentru accesul pietonal, 
pentru reŃelele şi racordurile la utilităŃi, strada Mihai Stamatin f.n.;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 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, care a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
116 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Intrarea în legalitate a : 1. 
Schimbării funcŃiunii urbanistice de culturi agricole în construcŃii rezidenŃiale cu locuinŃe individuale 
P-P+2, 2. Lotizării în 3 loturi cu 3 locuinŃe individuale P-P+2, alee acces auto şi pietonal, teren 
proprietatea în cote indivize de câte ½ , a fraŃilor Botezatu Nicolae şi Botezatu Vasile, str. Cetatea 
NeamŃului nr. 32B;     
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 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. 117 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.23 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. 118 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi 
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului NeamŃ în vederea organizării Etapelor NaŃionale ale Olimpiadelor 
Şcolare la trei categorii de discipline;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
adoptarea acestuia. 
 D-na Consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament : » să se acorde 
Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ  suma solicitată de ei, adică 20.000 lei şi nu 15.000 lei cât 
este prevăzută în proiectul de hotărâre». 
 D-na consilier Elena Boengiu intervine spunând că acea diferenŃă de 5.000 lei reprezintă 
facilităŃi, protocol, cum ar fi plimbările cu Telegondola. 
 D-na consilier local LuminiŃa Georgeta Vârlan intervine spunând că suma acordată este 
suficientă pentru derularea Olimpiadelor la cele trei categorii de discipline: o disciplină socio-umană, 
artă plastică şi tehnologie, iar diferenŃa de 5.000 vor fi diferite facilităŃi. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul d-nei Aurelia 
Simionică, cae a fost Respins cu 8 voturi PENTRU şi 14 voturi ÎMPOTRIVĂ. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă 
iniŃială, care a fost aprobat  21 voturi PENTRU şi 1 vot ABłINERE (d-na LuminiŃa Georgeta Vârlan). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 119 a Consiliului 
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D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecŃionare a proiectelor cu 
finanŃare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2010;     
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 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. 120 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.26 pentru modificarea HCL nr. 325 din 10.07.2009; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 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. 121 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind alegerea Preşedintelui de şedinŃă; 
D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă propune ca Preşedinte de şedinŃă pentru o 

perioadă de 3 luni pe dl. Vasile Ouatu. 
D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea făcută, care a fost 

aprobată cu unaimitate de voturi. 
 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. 122 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea schimbului de terenuri între Ştefănescu Bogdan şi 
Municipiul Piatra NeamŃ  în suprafaŃă de 203 mp situate în str. Mihai Eminescu nr. 26 B; 
 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. 123 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra NeamŃ şi Clubul 
“Stones M.C. Piatra NeamŃ” în vederea participării la etape de campionate internaŃionale de 
motociclism viteză în 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 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE ((dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simonică, dl. consilier local Neculai Tănase). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 124 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind punerea la dispoziŃia Comisiei Locale Piatra NeamŃ pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a suprafeŃei de teren de 41,80 ha islaz; 
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 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. 125 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.31 privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 70 din 14.02.2008; 
 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 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE ((dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simonică, dl. consilier local Neculai Tănase). 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 126 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.32 privind participarea municipiului Piatra NeamŃ la constituirea AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “CUIEJDEL”;       
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. consilier local Dragoş Chitic aduce la cunoştinŃa consilierilor următoarele două 
amendamente: « 1. Se desemnează din partea Consiliului Local d-na consilier local Ana Monda să 
facă parte din Consiliul de AdministraŃie al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară CUIEJDEL şi să 
semneze în numele şi pentru municipiul Piatra NeamŃ Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară CUIEJDEL,   2. Se desemnează din partea Consiliului Local dl. Consilier 
local Valeriu AndriŃa să facă parte din Consiliul Director ».    
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot primul amendament al d-lui 
consilier local Dragoş Chitic « Se desemnează din partea Consiliului Local d-na consilier local Ana 
Monda să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
CUIEJDEL şi să semneze în numele şi pentru municipiul Piatra NeamŃ Actul Constitutiv şi Statutul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară CUIEJDEL », care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru şi 1 
vot ABłINERE (d-na consilier local Ana Monda); 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot al doilea amendament al d-lui 
consilier local Dragoş Chitic « 2. Se desemnează din partea Consiliului Local dl. Consilier local 
Valeriu AndriŃa să facă parte din Consiliul Director », care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat 
împreună cu amendamentele formulate şi aprobate, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 127 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.33 privind actualizarea Programului Local multianual privind creşterea 
performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din municipiul Piatra NeamŃ, reactualizat până în luna 
martie 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. 128 a Consiliului 
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D-na Cornelia Tudorancea – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.34 privind reactualizarea chiriilor pentru unităŃile locative construite din 
fonduri ANL aflate în administrarea 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 19 voturi PENTRU şi 3 voturi ABłINERE ((dl. consilier local Gheorghe 
Dumitreasa, d-na consilier local Aurelia Simonică, dl. consilier local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 129 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.35 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru acordarea de pachete cu ocazia 
Sărbătorilor Pascale.  
 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. 130 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.36 privind aprobarea delegării activităŃii de administrare a S.C. Perla Invest 
S.R.L. prin licitaŃie publică.  
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Administrator Public Bogdan Puşcaşu aduce la cunoştinŃa Consiliului Local necesitatea 
implementării acestui proiect de hotărâre. 
 Dl. Consilier local Liviu Negelschi  propune următorul amendament: « numirea unei comisii 
din cadrul Consiliului Local, care să urmărească activitatea administratorului şi a Caietului de Sarcini 
în vederea desfăşurării licitaŃiilor ». 
  D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot amendamentul d-lui 
Consilier local Liviu Negelschi, care a fost Respins cu 5 voturi Pentru (dl. Consilier local Viorel 
Chirilă, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. Consilier local Liviu Negelschi, dl. Consilier 
local Neculai Tănase, d-na Consilier local Aurelia Simionică), 1 vot AbŃinere (dl. Consilier local 
Corneliu Ptaşnec) şi 16 voturi Împotrivă.  
 D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă 
iniŃială, care a fost aprobat cu 17 voturi Pentru, 1 vot AbŃinere (dl. Consilier local Liviu Negelschi) şi 
4 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Viorel Chirilă, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, dl. 
Consilier local Neculai Tănase, d-na Consilier local Aurelia Simionică). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 131 a Consiliului 

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

proiectul de hotărâre nr.37 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului în suprafaŃă de 
aproximativ  550 mp, situat în str. Nufărului, nr. 10 – 13, către fundaŃia “Copiii noştri” 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. 132 a Consiliului 
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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 – ____________________ 
 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _____________________________ 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 

 
 

 
 
 
 


