
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 3.935 din 29.01.2010
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 28.01.2010 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (2)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  prin DISPOZIŢIA nr.207 din 22.01.2010, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.  288  din  28.01.2010,  PRIMARUL  a  convocat  Consiliul  Local  al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl.Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, 
d-na Viceprimar –Ana Monda, Secretarul Municipiului – dl.Vasile Vişan şi 20 consilieri, care au fost 
aleşi.  Lipsesc  motivat:  dl.  Consilier  Local  Ghiocel  Tonco.   De  asemenea,  în  calitate  de  invitaţi 
participă: dl. Dan Andrei – Direcţia Corp Control şi Autorizări, d-na Camelia Prisecaru – Direcţia de 
Asistenţă Socială, d-na Lucica Popârda – Direcţia Unitatea de Implementare a Proiectelor, dl. Cătălin 
Curalariu  –  Sef  Serviciu  Gospodărie  Comunală,  Dl.  Marin  Bordei  –  Şef  Serviciu  Administrare 
Patrimoniu,  dl.  Traian  Bonciu  –  Direcţia  Urbanism  şi  Administrarea  Teritoriului,   directori  ai 
societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi   reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise  şi 
audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 de  consilieri,  şedinţa este legal constituită  şi se pot începe 
lucrările.

D-na  Cornelia  Tudorancea–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbale  ale 
şedinţelor  de Consiliu  Local  din  data  de  18.12.2009  şi  28.12.2009,  care  au  fost  aprobate  cu 
unanimitate de voturi.

D-na Cornelia  Tudorancea– Preşedinte  de Şedinţă prezintă  proiectul  ordinii  de zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  207  din  22.01.2010, precizând  că  proiectele  de  hotărâre  de  la  nr.45  la  nr.51sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispozitia nr. 288 din 28.01.2010, iar proiectele de hotărâre nr. 5, nr.27 
şi nr.43 sunt retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.289 din 28.01.2010.

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de administrare a imobilelor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ în care funcţionează învăţământul preuniversitar;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  35.153/05.05.2005 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC TROLEIBUZUL SA;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  abrogarea  pct.  4  al  Art.  1  din  HCL  nr.  466/29.10.2009  privind 
atribuirea a 4 autorizaţii taxi;               

 - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
4.  HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a 15 autorizaţii taxi disponibile 

potrivit Registrului Special;
                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

5.  HOTĂRÂRE privind  retragerea  avizului  de  înfiinţare  aprobat  prin  HCL  nr.  113  din 
28.04.2005;  

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 109/26.03.2008;         

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat privind implementarea 

proiectului „Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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8.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Regulamentului  privind  buna  gospodărire,  întreţinere, 
curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea unor imobile proprietatea 

municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren, din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
11.  HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  „1.  Schimbarea destinaţiei 

apartamentului nr. 16, sc. B, în Spaţiu comercial şi extinderea parter a acestuia pe teren proprietatea 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  construcţie  proprietatea  Nica  Ioan  2.  Extinderile  parter  ale  tuturor 
spaţiilor cu destinaţii schimbate, Strada Titu  Maiorescu bl. F36, sc. B şi parţial sc. A, parter”;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
12.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent –  „1.  Schimbarea  destinaţiei 

apartamentului  proprietatea  S.C.  MEDASIMPEX S.R.L.  în  Sediu  firmă  şi  extinderea  acestuia  cu 
Spaţiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ 2. Extinderea Spaţiului comercial 
proprietatea Ammar Mehdi pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 
8, parterul Blocului C4, Sc. A” şi concesionarea directă a unor suprafeţe de teren;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
13.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent -  „  Extinderea  Cabinetului 

medical proprietatea soţilor Rugină Gheorghe şi Rugină Mihaela pe teren proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ, Bd 9 Mai, nr. 1, Bl. A13, Sc. A, parter”;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
14.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent -  „Bazar  cu  menţinerea 

construcţiilor existente şi Parcare pentru tiruri, Strada Muncii„;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

15.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent -  „Delimitarea  urbanistică  a 
Zonei dezvoltate turistic din Municipiul Piatra Neamţ cu scopul Atestării unei părţi a Municipiului 
Piatra Neamţ ca Staţiune turistică de interes naţional” şi atribuirea denumirii staţiunii turistice;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu comercial, în str. Orhei nr. 

8, bl. V3, proprietatea Paisă Nicolai şi Paisă Georgeta, conform H.C.L. nr. 116 din 29.03.2007;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

17. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

19.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  vânzării  prin  licitaţie  publică  a  terenurilor,  în  prezent 
închiriate, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ aflate în continuarea proprietăţilor private 
ale persoanelor fizice sau juridice;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către d-na Grigoraş Crina 

a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Piatra Neamţ, str. Aleea Viorelelor;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

21.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractului  de  închiriere  nr.  3065  din 
12.01.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi PF Vornicu Elena pentru o perioadă de 1 an;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor 

suprafeţe de teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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23.  HOTĂRÂRE privind trecerea  din domeniul  public  în  domeniul  privat  al  municipiului 
Piatra Neamţ şi transmiterea în folosinţă gratuită Parohiei Sf. Ioan Botezătorul, a terenului în suprafaţă 
de 525 mp, situat în str. Castanilor, nr. 1;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind trecerea  din domeniul  public  în  domeniul  privat  al  municipiului 

Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 650 mp, situat în Aleea Tineretului,  în incinta Ştrandului 
Municipal şi majorarea capitalului social al S.C. Urban S.A. cu terenul menţionat;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 5 din Contractul de asociere nr. 7421/16.02.2006, 

încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

26. HOTĂRÂRE privind  punerea  la  dispoziţia  proiectului  –  Extinderea  şi  modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Neamţ a terenurilor în suprafaţă de 70.563 mp, 
proprietate  publică  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  pentru  construcţia/extinderea/reabilitarea  noilor 
investiţii aferente obiectivului de investiţii – Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în judeţul Neamţ – Aglomerarea Piatra Neamţ;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind  modificarea  tarifelor  practicate  de  S.C.  XDATASOFT  pentru 

parcările cu plată;    
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

28.  HOTĂRÂRE privind  reformularea  art.  1  din  HCL  nr.  483/26.11.2009  şi  aprobarea 
Raportului de evaluare nr.  2962/22.01.2010 a cabinetului medical  din Dispensarul nr. 2, str. Burebista 
nr. 16, bl. G3;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Rapoartelor  de  evaluare  nr.  2835  şi  nr.  2950  din 

22.01.2010 şi a schimbului de teren între municipul Piatra Neamţ şi S.C. Matcom S.R.L;   
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2834/22.01.2010 şi vânzarea 
directă către PF Anton;    

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 2954, nr. 2968, nr. 2970, nr. 

2975 şi nr. 3060/22.01.2010 şi a schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi Apopii Mihai; 
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

          32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 3052 şi 3054/ 22.01.2010 şi a 
schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi SC GENERAL CONSTRUCT SRL;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

33. HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 33 mp către Mărcuţeanu Ovidius;
                                - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

34. HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 73 mp către Trapiel Ioan Iulius;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

35. HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 202 mp către SC DOLINEX SRL;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

36.  HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 77 mp către SC BRACO SRL;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

37.  HOTĂRÂRE privind  concesionarea  prin  licitaţie  publică  a  unei  suprafeţe  de  teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ de 300 mp, situată în str. Gh. Asachi f.n.;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

38. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1465/2000 încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi Herlea Mirel Ioan, pe o perioadă de 5 ani;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
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39.  HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 48,7 mp, către Bătrânu Mihai;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

40.  HOTĂRÂRE privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 20 mp, către SC MINERVA SRL;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
           41. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 2061/1/2005 încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi Buftea Mihai, prin suplimentarea suprafeţei de teren concesionată de la 35 
mp la 51 mp;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

42. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a 
unei suprafeţe de teren situat în str. Valea Albă nr. 35, către Fundaţia „Copiii noştri”;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

43.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  -  capitolul  67.02 
„Cultură, recreere şi religie”;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

44. HOTĂRÂRE privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru asistaţii în regim 
rezidenţial al Centrului Social Pietricica, în sumă de 450 lei/lună, începând cu luna ianuarie 2010;
                               - iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

D-na Cornelia  Tudorancea–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi:

45.  HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra 
Neamţ a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea administraţiei Naţionale apele 
Române, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajarea complexă a pârâului Cuiejdiu în 
municipiul Piatra Neamţ în zone intersecţiei între B-dul Dacia şi str. Orhei (zona Unic);

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
46. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Liceul 

de Artă „Victor Brauner” Piatra Neamţ în vederea organizării  Concursului Naţional de Pian „Carl 
Czerny” Piatra Neamţ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
47.  HOTĂRÂRE privind  reactualizarea  chiriilor  anuale  pentru  unităţile  locative  aflate  în 

proprietatea statului şi în administrarea municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

48.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  art.  71  lit.  B,  pct.  6,  din  capitolul  IX  –  sancţiuni 
contravenţionale din Anexa la HCL nr. 209/23.12.2004 ;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
49. HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului unui abonament de călătorie pe transportul urban, 

pentru  veteranii  de  război  şi  urmaşii  acestora,  persoane  cu  hardicap  accentuat,  grav  şi  asistenţii  
personali ai acestora începând cu luna ianuarie 2010;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
50. HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de produce şi furnizare a energiei termice;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan
51. HOTĂRÂRE privind rectificarea Art. 1 din HCL nr. 524 din 18.12.2009;

- iniţiator- Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea Normelor de administrare a imobilelor proprietate publică 
a municipiului Piatra Neamţ în care funcţionează învăţământul preuniversitariu.

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
1   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2  privind  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  35153/05.05.2005 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. TROLEIBUZUL 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
2   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  pentru   abrogarea  pct  4  al  Art.  1  din HCL nr.  466/29.10.2009 privind 
atribuirea a 4 autorizaţii taxi.

Comisiile  de  specialitate  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
3   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4  privind declanşarea procedurii de atribuire a 15 autorizaţii taxi disponibile 
potrivit Registrului Special.

Comisiile  de  specialitate  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
4   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6 pentru modificarea Art. 1 din HCL nr. 109/26.03.2008.

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
5   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.7  privind  aprobarea  încheierii  unui  Acord  de  Parteneriat  privind 
implementarea proiectului “Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”;

Comisiile  de  specialitate  nr.4  şi  nr.6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
6   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.8  privind aprobarea  Regulamentului  privind  buna gospodărire,  întreţinere, 
curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ;
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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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
7   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.9  privind  aprobarea  unor  măsuri  pentru  administrarea  unor  imobile 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
8   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 9   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.11  privind  aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  „1.  Schimbarea destinaţiei 
apartamentului nr. 16, sc. B, în Spaţiu comercial şi extinderea parter a acestuia pe teren proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ, construcţie proprietatea Nica Ioan 2. Extinderile parter ale tuturor spaţiilor 
cu destinaţii schimbate, Strada Titu  Maiorescu bl. F36, sc. B şi parţial sc. A, parter;

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 10   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12  privind  aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  „1. Schimbarea destinaţiei 
apartamentului  proprietatea  S.C.  MEDASIMPEX S.R.L.  în  Sediu  firmă  şi  extinderea  acestuia  cu 
Spaţiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ 2. Extinderea Spaţiului comercial 
proprietatea Ammar Mehdi pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 
8, parterul Blocului C4, Sc. A” şi concesionarea directă a unor suprafeţe de teren;

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 11   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.13  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent -  „  Extinderea  Cabinetului 
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medical proprietatea soţilor Rugină Gheorghe şi Rugină Mihaela pe teren proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ, Bd 9 Mai, nr. 1, Bl. A13, Sc. A, parter”;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 12   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.14  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent -  „Bazar  cu  menţinerea 
construcţiilor existente şi Parcare pentru tiruri, Strada Muncii„;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 13   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.15  privind  aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - „Delimitarea urbanistică a 
Zonei dezvoltate turistic din Municipiul Piatra Neamţ cu scopul Atestării unei părţi a Municipiului 
Piatra Neamţ ca Staţiune turistică de interes naţional” şi atribuirea denumirii staţiunii turistice;    

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 14   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind menţinerea destinaţiei actuale de Spaţiu comercial, în str. Orhei nr. 
8, bl. V3, proprietatea Paisă Nicolai şi Paisă Georgeta, conform H.C.L. nr. 116 din 29.03.2007;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 15   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 16   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;    

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.
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D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 17   a Consiliului.  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.19  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor, în prezent 
închiriate, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ aflate în continuarea proprietăţilor private 
ale 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 18   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către d-na Grigoraş Crina 
– Cezara a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Piatra Neamţ. Str. Aleea Viorelelor;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 19   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  aprobarea  prelungirii  contractului  de  închiriere  nr.  3065  din 
12.01.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi PF Vornicu Elena pentru o perioadă de 1 an;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 20   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.22  privind  punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a 
unor suprafeţe de teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 21   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23  privind transmiterea în folosinţă gratuită Parohiei Sf. Ioan Botezătorul, a 
terenului  proprietate  privată  a  municipiului  Piatra  Neamţ  în  suprafaţă  de  525  mp,  situat  în  str. 
Castanilor nr. 1;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 22   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.24  privind  majorarea  capitalului  social  al  S.C.  URBAN  S.A.  cu  terenul 
proprietate privată a municipalităţii,  în suprafaţă de 650 mp, situat în Aleea Tineretului din incinta 
Ştrandului Municipal;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 23   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea Art. 5 din Contractul de asociere nr. 7421/16.02.2006, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. PARKING 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 24   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.26  privind  punerea  la  dispoziţia  proiectului  –  Extinderea  şi  modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Neamţ a terenurilor în suprafaţă de 70.563 mp, 
proprietate  publică  a  municipiului  Piatra  Neamţ,  pentru  construcţia/extinderea/reabilitarea  noilor 
investiţii aferente obiectivului de investiţii – Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în judeţul Neamţ – Aglomerarea Piatra Neamţ;    

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 3 voturi Impotrivă (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local 
Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi PENTRU.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 25   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.28  privind  reformularea  Art.  1  din  HCL nr.  483/26.11.2009 şi  aprobarea 
Anexei la Raportul de evaluare nr. 304/D/07.10.2008 a cabinetului medical din Dispensarul nr. 2, str. 
Burebista nr. 16, bl. G3;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 26   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.29  privind  aprobarea  Rapoartelor  de  evaluare  nr.  2835  şi  nr.  2950  din 
22.01.2010 şi a schimbului de teren între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. MATCOM S.R.L;    

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

9



D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 27   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2834/22.01.2010 şi vânzarea 
directă către PF Anton;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 28   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare nr. 2954, nr. 2968, nr. 2970, nr. 
2972, nr. 2975 şi nr. 3060/22.01.2010 şi a schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi 
Apopii Mihai;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 3 voturi Impotrivă (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local 
Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi PENTRU.

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
29   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 3052 şi 3054/22.01.2010 şi a 
schimbului de terenuri între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. GENERAL CONSTRUCT 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 30   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.33  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  de  33  mp 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ, către Mărcuţeanu Ovidius;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 31   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.34  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 73 mp către Trapiel Ioan Iulius;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

10



  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 32   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.35  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 202 mp către S.C. DOLINEX 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 33   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.36  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 77 mp către S.C. BRACO 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 34   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.37  privind  concesionarea  prin  licitaţie  publică  a  unei  suprafeţe  de  teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ de 300 mp, situată în str. Gheorghe Asachi f.n;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 35   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.38 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1465/2000 încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi Herlea Mirel Ioan, pe o perioadă de 5 ani;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 36   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.39  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 48,7 mp, către Bătânu Mihai;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 37   a Consiliului  
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D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.40  privind  concesionarea  directă  a  unei  suprafeţe  de  teren  proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ de 20 mp, către S.C. MINERVA 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 38   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.41  privind modificarea contractului de concesiune nr. 2061/1/2005 încheiat 
între Municipiul Piatra Neamţ şi Buftea Mihai, prin suplimentarea suprafeţei de teren concesionată de 
la 35 mp la 51 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 39   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.42  pentru modificarea HCL nr. 754/19.12.2008 şi aprobarea unui accord de 
principiu privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a unei suprafeţe de 
teren situate în str. Valea Albă nr.35, către Fundaţia “Copiii noştri”;    

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 40   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.44 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru asistaţii în regim 
rezindenţial al Centrului Social Pietricica, în sumă de 450 lei/lună, începând cu luna ianuarie 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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 41   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.45 privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra 
Neamţ a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea administraţiei Naţionale apele 
Române, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajarea complexă a pârâului Cuiejdiu în 
municipiul Piatra Neamţ în zona intersecţiei între B-dul Dacia şi str. Orhei (zona Unic);          

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 42   a Consiliului  
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D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.46 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Liceul 
de Artă “Victor Brauner” Piatra Neamţ în vederea organizării  Concursului Naţional de Pian “Carl 
Czerny” Piatra Neamţ;          

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 43   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.47 privind reactualizarea chiriilor  anuale pentru unităţile  locative aflate  în 
proprietatea statului şi în administrarea municipiului Piatra Neamţ;          

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

D-na Cornelia Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 3 voturi Impotrivă (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local 
Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi PENTRU.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 44   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.48 pentru  modificarea  art.  71,  lit.b,  pct.  6,  din  capitolul  IX  –  sancţiuni 
contravenţionale din Anexa la HCL nr. 209/23.12.2004;          

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 45   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.49 privind stabilirea preţului unui abonament de călătorie pe transportul urban, 
pentru  veteranii  de  război  şi  urmaşii  acestora,  persoane  cu  handicap  accentuat,  grav  şi  asistenţii 
personali ai acestora începând cu luna ianuarie 2010;          

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 46   a Consiliului  

D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.50  privind  aprobarea  preţului  local  de  producere  şi  furnizare  a  energiei 
termice;          

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 3 voturi Impotrivă (dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local 
Aurelia Simionică şi dl. Consilier local Neculai Tănase) şi 19 voturi PENTRU.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 47   a Consiliului  
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D-na  Cornelia  Tudorancea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.51 privind rectificarea Art. 1 din HCL nr. 524 din 18.12.2009;          

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 şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 48   a Consiliului  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  d-na Cornelia  Tudorancea – Preşedinte  de Şedinţă  – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Cornelia TUDORANCEA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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