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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr.21.186 din 31.05.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.05.2010 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.2.149 din 20.05.2010, 
completată prin DispoziŃia nr.2.213 din 26.05.2010, 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,  dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  20 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl.consilier local Dan Gheorghe POPA. 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, 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. 

Dl. Vasile Ouatu– Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale ale şedinŃelor 
Consiliului Local din data de 29.04.2010, 14.05.2010, 20.05.2010, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 2.149 din 20.05.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.20 la nr.22 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispozitia nr. 2.213 din 26.05.2010, iar proirctul de hotărâre nr. 8 este retras de pe 
ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr.2.214/27.05.2010.  

Dl. Vasile Ouatu – 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 completarea Anexei nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 46782 din 
06.09.2007 încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. SALUBRITAS S.A.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          2.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe, înregistrarea acestora în patrimoniul 
municipiului şi creşterea valorilor de inventar ale unor obiective de investiŃii din municipiul Piatra 
NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          3.HOTĂRÂRE privind casarea unor bunuri imobile şi excluderea acestora ca mijloace fixe din 
patrimoniul municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          4.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          5.HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra NeamŃ, în prezent închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale 
persoanelor fizice sau juridice; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          6.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
NeamŃ a unor suprafeŃe de teren; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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          7.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaŃiei a spaŃiilor comerciale F4 şi F5, situate în B – dul 
Traian – PiaŃa de flori, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ şi scoaterea la licitaŃie publică în 
vederea închirierii; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          8.HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaŃii în vederea atribuirii contractului de servicii 
pentru dezmembrarea şi valorificarea fierului vechi din centralele termice dezafectate; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          9.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii a unei suprafeŃei de 
teren de 50 mp, situată în str. 1 Decembrie 1918, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          10.HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 60,34 mp, 
situat în str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4, parter; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          11.HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 8,87 mp, 
situat în B – dul Decebal, nr. 90, bl. A1, sc. F, parter; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 20237 din 20.05.2010 şi 
vânzarea prin licitaŃie publică a C.T. nr. 42 situată în Aleea Ulmilor f.n.; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          13.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 363 din 27.08.2009, HCL nr. 415 din 24.09.2009 
şi HCL nr. 458 din 29.10.2009 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra NeamŃ, în prezent închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale unor 
persoane fizice sau juridice; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          14.HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de aprox. 6 mp 
situat în PiaŃa M. Kogălniceanu în vederea extinderii spaŃiului comercial existent la adresa menŃionată; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          15.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a 
Acordului de funcŃionare pentru agenŃii economici care desfăşoară activităŃi de comerŃ şi servicii de 
piaŃă, inclusiv cele de alimentaŃie publică, în municipiul Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
          16.HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului străzilor din Municipiul Piatra NeamŃ şi a 
EvidenŃei adreselor imobilelor din intravilanul Municipiului Piatra NeamŃ; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

17.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
invăŃământului preuniversitar şi evidenŃierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamt; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

18.HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a 14 autorizaŃii taxi disponibile 
potrivit Registrului Special; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2009; 
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 
 Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 2.213 din 26.05.2010: 

20.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului 
Piatra NeamŃ a două terenuri în suprafaŃă de 12,75 mp şi respectiv 27,25 mp situate în B – dul Decebal 
nr. 15, bl. C1, parter şi transmiterea ternului în folosinŃă gratuită către Autoritatea NaŃională pentru 
Administrare în ComunicaŃii;  
                 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 21.HOTĂRÂRE privind unele măsudir pentru schimbarea destinaŃiei spaŃiilor comerciale din 
municipiul Piatra NeamŃ; 
 - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
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 22.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 110 din 26.03.2010 privind aprobarea 
contractului de societate civilă încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi Compania Municipală de 
InvestiŃii URBAN SA, în vederea derulării investiŃiilor de interes public local; 
   - iniŃiator- Primar Gheorghe Ştefan 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind completarea Anexei nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 46782 din 06.09.2007 
încheiat între municipiul Piatra NeamŃ şi S.C. SALUBRITAS S.A.; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
197 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind constituirea de mijloace fixe, trecerea acestora în patrimoniul municipiului Piatra 
NeamŃ şi creşterea valorilor de inventar ale unor obiective de investiŃii din municipiul Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
198 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind casarea unor bunuri imobile şi excluderea acestora ca mijloace fixe din 
patrimoniul municipiului Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
199 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 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. Vasile Ouatu - 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. 
200 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a municipiului 
Piatra NeamŃ, în prezent închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale persoanelor fizice 
sau juridice;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
201 a Consiliului. 
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Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 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. Vasile Ouatu - 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. 
202 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind schimbarea destinaŃiei a spaŃiilor comerciale F4 şi F5, situate în B – dul Traian – 
PiaŃa de flori, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ şi scoaterea la licitaŃie publică în vederea 
închirierii;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
203 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii a unei suprafeŃe de teren de 50 
mp, situată în str. 1 Decembrie 1918, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
204 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 60,34 mp, situat în str. 
Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4, parter;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
205 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 8,87 mp, situat în B – 
dul Decebal, nr. 90, bl. A1, sc. F, parter;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
206 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 20237 din 20.05.2010 şi vânzarea prin 
licitaŃie publică a C.T. nr. 18 situată în Aleea Ulmilor f.n;             
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 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
207 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind modificarea HCL nr. 415 din 24.09.2009 şi HCL nr. 458 din 29.10.2009 privind 
vânzarea prin licitaŃie publică a terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra NeamŃ, în prezent 
închiriate, situate în continuarea proprietăŃilor private ale unor persoane fizice sau juridice;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
208 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind vânzarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de aproximativ 6 mp 
situat în PiaŃa M. Kogălniceanu în vederea extinderii spaŃiului comercial existent la adresa menŃionată;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
209 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului de 
funcŃionare pentru agenŃii economici care desfăşoară activităŃi de comerŃ şi servicii de piaŃă, inclusiv 
cele de alimentaŃie publică, în municipiul Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
210 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea Nomenclatorului străzilor din Municipiul Piatra NeamŃ şi a EvidenŃei 
adreselor imobilelor din intravilanul Municipiului Piatra NeamŃ;             
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
211 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea unităŃilor de 
invăŃământ 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. 
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 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
212 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind atribuirea a 14 autorizaŃii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane 
în regim taxi;           
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
213 a Consiliului. 

 
Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2009;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
214 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Autoritatea NaŃională pentru 
Administrare în ComunicaŃii a unor suprafeŃe de teren, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ, situate 
în B – dul Decebal nr. 15, bl. C1, parter;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
215 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea unor măsuri pentru schimbarea destinaŃiei spaŃiilor comerciale din 
municipiul Piatra NeamŃ;           
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
216 a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 pentru modificarea 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;           
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Ouatu - 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. 
217 a Consiliului. 
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Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Ouatu - Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl. Vasile OUATU – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil 

 
            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
 
 
 
MN/MN 
2 ex. 
Ds.I 

 


