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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAM ł 
Nr. 43.566 din 01.11.2010 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 28.10.2010 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. 3968 din 22.10.2010, 
completată prin DispoziŃia nr. 4023 din 27.10.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă. 

La şedintă sunt prezenŃi: d-na Viceprimar – Ana Monda, dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi  19 consilieri, 
care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.consilier local Andrei Baciu, dl.consilier local Traian Cociorbă. 
De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: D-na Dorina Staicu – Director DirecŃia Economică, dl. 
Marin Bordei – Şef Birou Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul Muncipiului, d-ra 
Oana Catzaiti – Şef Serviciu AdministraŃie Publică Locală, d-na Liliana Bodnărescu –Director DirecŃia 
Taxe şi Impozite, directori ai societăŃilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanŃi 
ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinŃă participă 21 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot Procesele Verbale a şedinŃei 
Consiliului Local din data de 23.09.2010, 15.10.2010 şi 19.10.2010,  care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei 
nr. 3968 din 22.10.2010, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 29 la nr. 35 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin 4.023 din 27.10.2010, iar proiectele de hotărâre nr. 3 şi nr. 28 sunt retrase de pe 
ordinea de zi prin 4.024 din 27.10.2010. 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă propune ca proiectul de hotărâre nr.20 privind luare 
act de încetarea mandatului de consilier local al dl. Ptaşnec Corneliu, în urma demisiei să fie supus 
dezbaterii înaintea proiectului de hotărâre nr.35. 

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

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 
              1. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Extinderea parter a Sediului 
firmă – birouri cu acces din exterior pe terenul proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, strada 
Progresului nr. 1bl. B9, sc. C, ap. 2. ObŃinerea unui titlu care să confere pentru S.C. MEGA CONT 
EXPERT S.R.L. dreptul de a construi extinderea propusă pe terenul proprietatea Municipiului Piatra 
NeamŃ; 
             - iniŃiator –  Viceprimar Dragoş Chitic 
              2. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa de 500 mp proprietatea Filip Constantin – Cosmin 
şi Filip Vasilica – Ionela, str. Ion Ionescu de la Brad f.nr. şi a terenului cu suprafaŃa de 500 mp 
proprietatea Grigore Sorin şi Grigore Maria, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 33 F – 2. LocuinŃă P+M pe 
terenul proprietatea Filip Constantin – Cosmin şi Filip Vasilica – Ionela, str. Ion Ionescu de la Brad 
f.nr.; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             3. HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu alimentaŃie publică – bar 
situat în str. Petru Rareş nr. 23, HârŃan Mihaela pentru S.C. DIVIG S.R.L.; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
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             4. HOTĂRÂRE privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu alimentaŃie publică – bar 
situat în str. Vasile Cârlova nr. 15, Imbru Eugenia pentru S.C. IMBRU I.S.N.C.; 
 - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             5. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii străzii “MINTIANA” din municipiul Piatra 
NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
              6. HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 20 alin (1) şi alin (2) din anexa la  HCL nr. 96/2008 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea serviciului de transport public 
local altele decât transportul local prin curse regulate; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             7. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului 
privat al municipiului Piatra NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
             8. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între municipiul Piatra 
NeamŃ şi S.C. CRIN CONVAL S.R.L. pentru o perioadă de 1 an; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
               9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul proprietatea 
municipiului Piatra NeamŃ în suprafaŃă de 1000 mp situat în str. Mihai Viteazu şi a Raportului de 
evaluare pentru terenul proprietatea Tomuleasa Ion în suprafaŃă de 936 mp situat în str. Mihai Viteazu 
şi aprobarea schimbului dintre cele două terenuri; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru bunul imobil – staŃie 
repompare ape reziduale SP 5 – situată în incinta depozitului ecologic, constituirea mijlocului fix, 
înregistrarea în contabilitate şi transmiterea ca bun de retur către Compania JudeŃeană APA SERV 
S.A. în calitate de operator al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului 
Piatra NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            11. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea în contabilitatea 
municipiului Piatra NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             12. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului în suprafaŃă de 4 mp 
situat la intersecŃia str. Trotuş şi str. Râmnic, către Parohia Gara Veche pentru amenajarea unui troiŃe, 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 520/18.12.2009 privind aprobarea tarifelor de 
închiriere şi concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
             14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 109/2008 privind aprobarea Rapoartelor de 
evaluare pentru actualizarea preŃurilor de vânzare pentru apartamentele din construcŃiile cu locuinŃe 
colective proprietatea municipiului; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
             15. HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. SSI MEDIA 
EXPRESS S.R.L. şi încheierea unui contract în acest sens pentru asigurarea unei suprafeŃe de teren de 
4 mp în vederea desfăşurării unei campanii de promovare a turismului; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
             16. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 20,20 
mp situat în imobilul din str. Dimitrie Ernici, nr. 3; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
             17. HOTĂRÂRE privind reducerea valorii de inventar a unor centrale termice de cvartal cu 
valoarea utilajelor disponibilizate prin HCL nr. 387 din 15.10.2010; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
            18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 37172 din 17.09.2010 pentru 
bunul imobil – clădire şi teren aferent situate în str. Ştefan cel Mare nr. 15 şi vânzarea acestora prin 
licitaŃie publică locală; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  
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            19. HOTĂRÂRE privind aprobarea prin derogare de la prevederile alin 19 art. 11 din Cap. VII 
din contractul de asociere nr. 22712/01.05.2007, închirierii construcŃiilor şi a terenurilor aferente cu 
respectarea obiectului şi scopului asocierii (difuzare şi comercializare presă); 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic  

20. HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea mandatului de consilier local al dl. Ptaşnec 
Corneliu, în urma demisiei; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 21. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;   
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            22. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul 
de stat pentru construirea de locuinŃe; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic       
            23. HOTĂRÂRE privind completarea registrului agricol pentru perioada 2010 – 2014 la 
sediul primăriei; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acŃiune a Programului de măsuri 
pentru perioada de iarnă 2010 – 2011 şi constituirea Comandamentului Local de iarnă; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 

25. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Art. 2 din HCL nr. 514/18.12.2009 privind unele măsuri 
pentru efectuarea activităŃilor de curăŃare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menŃinerea în 
stare de funcŃiune a acestora pe timp de polei, înghet sau ninsoare; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            26. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinŃe proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
             27. HOTĂRÂRE privind întrebuinŃarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 
recreere şi religie”; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
            28. HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea de drept a mandatului domnului Consilier 
Local Corneliu Ptaşnec urmare a pierderii calităŃii de membru a formaŃiunii politice; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 
 
           Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform DispoziŃiei nr.4.023 din 27.10.2010: 
            29. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 6/28.01.2010 privind aprobarea încheierii unui 
Acord de Parteneriat privind implementarea proiectului “Instrumente strategice pentru ocupare în 
industria turismului”; 
                - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
            30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 42.264 din 22.10.2010 pentru 
terenul în suprafaŃă de 4470 mp situat în str. G – ral Dăscălescu nr. 1, proprietatea privată a 
municipiului Piatra NeamŃ şi a Raportului de evaluare nr. 42.265 din 22.10.2010 pentru terenul în 
suprafaŃă de 15.000 mp, situat în str. Schitului f.n., proprietatea S.C. Trans Serv S.R.L. şi a schimbului 
dintre aceste terenuri; 
                - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            31. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009 privind aprobarea 
proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G. Galinescu nr. 46 
şi a cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 3, Domeniu Major de IntervenŃie 3.2;               
                         - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 
            32. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiŃional al Acordului de parteneriat, încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia de IniŃiativă Locală “Petrodava” – Filiala Dărmăneşti în cadrul 
proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G. Galinescu nr. 46, 
în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Domeniu Major de 
IntervenŃie 3.2;               
                         - iniŃiator – Viceprimar Ana Monda 



 4 

            33. HOTĂRÂRE pentru acceptarea donaŃiei/sponsorizării SC Filiala de Furnizare a Energiei 
Electrice „ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD” SA  pentru municipiul Piatra NeamŃ, 
în valoare de 285.000 lei, cu destinaŃia refacerea infrastructurii drumului 1 Decembrie 1918 de la km 
0+000 la km 1+600, afectat în urma inundaŃiilor produse în perioada iunie-august 2010 şi consolidarea 
acestuia (zona Balaur);             
                         - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            34. HOTĂRÂRE privind  schimbarea destinaŃiei terenului în suprafaŃă de 235 mp situat în 
imediata vecinătate a Colegiului Tehnic de Transporturi, cu ieşire în str. łărăncuŃei nr. 11C şi 
preluarea în administrarea directă a Municipiului Piatra NeamŃ;           
                         - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
            35. HOTĂRÂRE privind  validarea mandatului de consilier local al d – lui TIMARU 
NECULAI;           
                         - iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic 
 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Extinderea parter a Sediului firmă – 
birouri cu acces din exterior pe terenul proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ, strada Progresului nr. 
1bl. B9, sc. C, ap. 2. ObŃinerea unui titlu care să confere pentru S.C. MEGA CONT EXPERT S.R.L. 
dreptul de a construi extinderea propusă pe terenul proprietatea Municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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.391 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa de 500 mp proprietatea Filip Constantin – Cosmin şi Filip 
Vasilica – Ionela, str. Ion Ionescu de la Brad f.nr. şi a terenului cu suprafaŃa de 500 mp proprietatea 
Grigore Sorin şi Grigore Maria, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 33 F–2. LocuinŃă P+M pe terenul 
proprietatea Filip Constantin – Cosmin şi Filip Vasilica – Ionela, str. Ion Ionescu de la Brad f.nr.; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
392 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind menŃinerea destinaŃiei actuale de SpaŃiu alimentaŃie publică – bar situat în str. 
Vasile Cârlova nr. 15, Imbru Eugenia pentru S.C. IMBRU I.S.N.C.; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.      
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
393 a Consiliului. 
 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind atribuirea denumirii străzii “MINTIANA” din municipiul Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
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 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
394 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind modificarea Art. 20 alin 1 – 3 din Anexa la  HCL nr. 96/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea serviciului de transport public local altul decât 
transportul local prin curse regulate; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
395 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea inventarului parŃial al terenurilor aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
396 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind încheierea unui contract de închiriere, prin licitaŃie publică, pe o perioadă de 1 an, 
pe terenul proprietate a municipalităŃii în suprafaŃă de 6 mp, situat în B – dul Decebal în vederea 
amplasării unei tonete tip “căruŃe de flori”; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
397 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul proprietatea municipiului Piatra 
NeamŃ în suprafaŃă de 1000 mp situat în str. Mihai Viteazu şi a Raportului de evaluare pentru terenul 
proprietatea Tomuleasa Ion în suprafaŃă de 936 mp situat în str. Mihai Viteazu şi aprobarea schimbului 
dintre cele două terenuri; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
398 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru bunul imobil – staŃie repompare ape 
reziduale SP 5 – situată în incinta depozitului ecologic, constituirea mijlocului fix, înregistrarea în 
contabilitate şi transmiterea ca bun de retur către Compania JudeŃeană APA SERV S.A. în calitate de 
operator al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Piatra NeamŃ; 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
399 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în contabilitatea 
municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
400 a Consiliului. 
    

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului în suprafaŃă de 4 mp situat la 
intersecŃia str. Trotuş şi str. Râmnic, către Parohia Gara Veche pentru amenajarea unui troiŃe; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
401 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr. 520/18.12.2009 privind aprobarea tarifelor de închiriere şi 
concesiune pentru imobilele aparŃinând Municipiului Piatra NeamŃ, pentru anul 2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
402 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea Listei cu preŃurile apartamentelor scoase la vânzare situate în 
blocurile C5, sc. E – F, D01, D02, D03, D04, D05, F8 şi 122 proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
403 a Consiliului 
 
   Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 pentru asocierea municipiului Piatra NeamŃ cu S.C. SSI MEDIA EXPRESS S.R.L. şi 
încheierea unui contract în acest sens pentru asigurarea unei suprafeŃe de teren de 4 mp în vederea 
desfăşurării unei campanii de promovare a turismului; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
404 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu în suprafaŃă de 20,20 mp situat în 
imobilul din str. Dimitrie Ernici, nr. 3; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
405 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor centrale termice de 
cvartal, scoase din funcŃiune, proprietatea municipiului Piatra NeamŃ şi reducerea valorii de inventar a 
celor aprobate prin HCL nr. 387 din 15.10.2010; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
406 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 37172/22.10.2010 pentru bunul imobil 
proprietatea privată a minicipiului Piatra NeamŃ, construcŃie în suprafaŃă de 350,65 mp şi teren aferent 
în suprafaŃă de 195 mp, situate în str. Ştefan cel Mare nr. 15 şi vânzarea bunului imobil prin licitaŃie 
publică deschisă; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
407 a Consiliului 
 

Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea prin derogare de la prevederile alin 19 art. 11 din Cap. VII din 
contractul de asociere nr. 22712/01.05.2007, a închirierii construcŃiilor şi a terenurilor aferente cu 
respectarea obiectului şi scopului asocierii (difuzare şi comercializare presă); 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
408 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
409 a Consiliului 
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 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenŃii de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinŃe; 
 Comisiile de specialitate nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 410 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind completarea registrului agricol pentru perioada 2010 – 2014 la sediul primăriei; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 411 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea Planului operativ de acŃiune a Programului de măsuri pentru perioada 
de iarnă 2010 – 2011 şi constituirea Comandamentului Local de iarnă; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 412 a Consiliului 

 
 

 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 pentru abrogarea Art. 2 din HCL nr. 514/18.12.2009 privind unele măsuri pentru 
efectuarea activităŃilor de curăŃare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menŃinerea în stare de 
funcŃiune a acestora pe timp de polei, înghet sau ninsoare; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 413 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind repartizarea unor locuinŃe de serviciu proprietatea municipiului Piatra NeamŃ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU, 1 vot AbŃinere (dl.consilier local Liviu Negelschi) şi 1 vot Împotrivă   
(dl.consilier local Viorel Chirilă). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 414 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind întrebuinŃarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 18 voturi PENTRU şi 3 voturi AbŃinere (dl. Consilier Local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
Consilier Local Aurelia Simionică, dl. Consilier Local Neculai Tănase). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 415 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind modificarea HCL nr. 6/28.01.2010 privind aprobarea încheierii unui Acord de 
Parteneriat privind implementarea proiectului “Instrumente strategice pentru ocupare în industria 
turismului”. 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
416 a Consiliului 

 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 42.264 din 22.10.2010 pentru terenul în 
suprafaŃă de 4470 mp situat în str. G – ral Dăscălescu nr. 1, proprietatea privată a municipiului Piatra 
NeamŃ şi a Raportului de evaluare nr. 42.265 din 22.10.2010 pentru terenul în suprafaŃă de 15.000 mp, 
situat în str. Schitului f.n., proprietatea S.C. Trans Serv S.R.L. şi a schimbului dintre aceste terenuri; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi AbŃinere (dl. Consilier Viorel Chirilă şi dl.consilier local 
Viorel Strungariu). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
417 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 pentru modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009 privind aprobarea proiectului 
“Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G. Galinescu nr. 46 şi a 
cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 3, Domeniu Major de IntervenŃie 3.2, modificat prin HCL nr. 331 din 10.07.2009;  
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
418 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea Actului adiŃional al Acordului de parteneriat, încheiat între 
municipiul Piatra NeamŃ şi FundaŃia de IniŃiativă Locală “Petrodava” – Filiala Dărmăneşti în cadrul 
proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Social Împreună”, str. G. Galinescu nr. 46, 
în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Domeniu Major de 
IntervenŃie 3.2;               
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
419 a Consiliului 
  
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind acceptarea donaŃiei/sponsorizării SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice 
„ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD” SA  pentru municipiul Piatra NeamŃ, în 
valoare de 285.000 lei, cu destinaŃia refacerea infrastructurii drumului 1 Decembrie 1918 de la km 
0+000 la km 1+600, afectat în urma inundaŃiilor produse în perioada iunie-august 2010 şi consolidarea 
acestuia (zona Balaur);               
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
420 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind schimbarea destinaŃiei terenului în suprafaŃă de 235 mp situat în imediata 
vecinătate a Colegiului Tehnic de Transporturi, cu ieşire în str. łărăncuŃei nr. 11C şi preluarea în 
administrarea directă a Municipiului Piatra NeamŃ;               
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
421 a Consiliului 
 
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Corneliu Ptaşnec, în 
urma depunerii demisiei şi declararea locului vacant;               
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoş Chitic - 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. 
422 a Consiliului 
  
 Dl. Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind validarea mandatului de consilier local al d – lui TIMARU NECULAI;               
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă invită comisia de validare a consiliului local, 
respectiv: Dl. Consilier local Valeriu AndriŃa – Preşedinte 
     D-na Consilier local Maria Gagea – Secretară 
     D-na Consilier local Elena Boengiu – Membru 
                D-na Consilier local Aurelia Simionică – Membru 
     Dl. Consilier local Viorel Strungariu – Membru 
să constate legalitatea alegerii consilierului local Neculai Timaru. 
 Comisia de validare prezintă Procesul verbal, prin care se propune validarea mandatului de 
consilier local al d-lui Neculai Timaru. 
 Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Neculai Timaru depune şi semnează Jurământul în faŃa Consiliului Local. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
423 a Consiliului 
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Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoş Chitic - Preşedinte de ŞedinŃă – declară 
închise lucrările şedinŃei. 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl.  Dragoş Chitic – Preşedinte de şedinŃă – SS INDESCIFRABIL 

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


