
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.29191 din 25.07.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.07.2011 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin  (1)  si  (3)  si  ale  art.  115  (1)  b)  din  Legea 
Administraţiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,  prin  Dispoziţia  nr.1582  din  14.07.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.  1591  din  18.07.2011,  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 Chitic, d-na 
Viceprimar  -  Ana  Monda,  dl.  Vasile  Vişan  –  Secretarul  Municipiului,  dl.  Bogdan  Puşcaşu - 
Administrator Public  şi   17 consilieri, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Liviu 
Negelschi,  dl.  Consilier  local  Stejărel  Dumitru  Nistor,  dl.  Consilier  local  Neculai  Timaru  şi  d-na 
Consilier local Luminiţa Georgeta Vârlan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: D-na Dorina 
Staicu – Director Direcţia Economică, dl. Dan Florea – Arhitectul Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – 
Serviciu  Comunicare  şi  Management  Integrat,  dl.  Cătălin  Curalariu–  Şef  Birou  Gospodărire 
Comunală, d-na Lucica Popârda – Director Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Programe, dl. Vlad 
Tudor  – Purtătorul  de cuvânt  al  Primarului,  d-ra  Oana Catzaiti  –  Serviciul  Administraţie  Publică 
Locală, dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, directori ai societăţilor 
comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  19 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

D-na  Corneliea  Tudorancea–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbal  ale 
şedinţelor Consiliului Local din data de 23.06.2011, 05.07.2011, 19.07.2011, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi.

D-na Corneliea Tudorancea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţia  nr.1582 din  14.07.2011,  precizând  că  proiectele  de  hotărâre  de  la  nr.  26  la  nr.40 sunt 
introduse pe ordinea de zi  prin Dispoziţia nr. 1591 din 18.07.2011, iar proiectele de hotărâre nr. 15, 
nr.17, nr.21 şi nr.27 sun retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 1590 din 18.07.2011.

D-na  Corneliea  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  transmiterea  în  administrare,  pe  durata  realizării  investiţiei,  a 

suprafeţei de teren situată în Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, în vederea construirii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT);
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici aferenţi proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, Piaţa Petrodava 
(B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan            

3.  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică, Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Marketing aferent proiectului Centrul Naţional 

de Informare şi Promovare Turistică, Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind numirea domnului consilier local Dan Popa ca responsabil din partea 
Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ pentru proiectele ”Restaurarea şi punerea în valoare a 
Zonei  istorice  şi  culturale  Curtea  Domnească  din  municipiul  Piatra  Neamţ  –  prin  amenajări 
urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane” 
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cod SMIS 11177 şi ”Crearea de spaţii publice urbane în municipiul Piatra Neamţ, prin construirea unui 
pod şi a unei arii  de parcări,  în zona intersecţiei  Piaţa Ştefan cel Mare, str.  Orhei, b-dul Dacia şi 
amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” cod SMIS 11176;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 

anul 2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local  pe trimestrul 
al II – lea al anului 2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra 

Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

9.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea  Regulamentului  Local  privind  Implicarea  (informarea  şi 
consultarea) publicului în etapele de elaborare/revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 113 din 30.03.2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Piatra Neamţ 

în proprietatea Parohiei ”Sfântul Mare Mucenic Mina” a suprafeţei de 2800 mp de teren, situat în str. 
Mihai Viteazu nr. 1;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Piatra Neamţ 

în proprietatea Mănăstirii ”Schimbarea la Faţă” – Pietricica, a suprafeţei de 5542 mp de teren, situat în 
str. Schitului;

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

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

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 22.712 din 01.05.2007;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de asociere nr. 21.400 din 24.01.2002;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE pentru completarea contractului nr. 15.593 din 07.04.2009 de delegare de 
gestiune a serviciului de administrare a fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
17.  HOTĂRÂRE privind  transmiterea  fără  plată  a  unor  mijloace  fixe  din  proprietatea 

municipiului  Piatra  Neamţ  în  proprietatea  Inspectoratului  Şcolar  al  Judeţului  Neamţ   –  Liceul  cu 
Program Sportiv;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  24447/241/20.06.2011  şi 

vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren în suprafaţă de 9 mp, situat în b-dul Traian nr. 2, 
din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  24.447/242/20.06.2011  şi 

vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  bunului  imobil,  teren  în  suprafaţă  de  11  mp,  situat  în  str.  
Subdărmăneşti nr. 16, din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
20.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  24.447/244/20.06.2011  şi 

vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil, teren în suprafaţă de 41 mp, situat în b-dul Decebal, 
Bl. H2, din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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21.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  26.628/270/06.07.2011  şi 
vânzarea bunului imobil, apartament nr. 229, situat în Bl. C5, tronson C1+C2, sc. A+B, et. VII, str.  
Mihai Viteazu nr. 27, din municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
22.  HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  unor  bunuri  imobile  din 

patrimoniul municipiului Piatra Neamţ în patrimoniul Poliţiei Locale a municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

23. HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 179 din 27.05.2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind acordarea unui titlu de cetăţean de onoare;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
  

D-na Corneliea Tudorancea – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr.1591 din 18.07.2011.

26.  HOTĂRÂRE privind acordarea  de facilităţi  pentru  unele  persoane fizice  şi  persoane 
juridice;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de reevaluare a activelor fixe pentru anul 2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
28.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patriminoiul 

municipiului Piatra Neamţ – ”Canalizare menajeră, pluvial şi alimentare cu apă Pompiliu Clement”;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

29.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patriminoiul 
municipiului Piatra Neamţ – ”Reţea canalizare menajeră pe str. Cetatea Neamţului, tronson stânga”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
30.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de piaţă ale terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

31.  HOTĂRÂRE privind încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Asociaţia  Culturală  Conta din Piatra  Neamţ în vederea editării  lucrării  ”Semnele vremii  noastre 7 
întâlniri cu părintele Iustin Pârvu”;

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

Ciupercă Gheorghe din Piatra Neamţ în vederea realizării Turului României pe bicicletă;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

33.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat  între municipiul  Piatra Neamţ şi S.C. 
Filmlab SRL în vederea organizării evenimentului Filmul de Piatra – ediţia ”2.5”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia 

Muzeul  Caricaturii  Româneşti  şi  Universale  Galaţi  în  vederea  participării  în  cadrul  proiectului  de 
educaţie juridică pentru copii ”Unde-i lege nu-i tocmeală”;

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

terenului în suprafaţă de 5321 mp, situate în str. Grigore Ureche, f.n.;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

36.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  nr.  2719  din  29.03.2011  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
37.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de  asociere  nr.  21.233  din  27.05.2010 

încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Perla Invest S.R.L.;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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38. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 – Cap. II şi art. 3 – cap. III din Anexa la HCL nr. 
287 din 23.07.2010;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
39. HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAŞ a unor 

terenuri proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan   

         40. HOTĂRÂRE      privind modificarea art. 1 din HCL nr. 189 din 23.06.2011.
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan   

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.1  privind  transmiterea  în  administrare,  pe  durata  realizării  investiţiei,  a 
suprafeţei de teren situată în Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, în vederea construirii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT);

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

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2  pentru  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico  – 
economici aferenţi proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, Piaţa Petrodava 
(B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea 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.   
230   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind  aprobarea proiectului Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică, Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ şi a cheltuielilor legate de proiect;

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

D-na Corneliea 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.   
231   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Planului de Marketing aferent proiectului Centrul Naţional 
de Informare şi Promovare Turistică, Piaţa Petrodava (B-dul Decebal), municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea 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.   
232   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.5  privind  numirea  domnului  consilier  local  Dan Popa,  ca  responsabil  din 
partea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, pentru proiectele ”Restaurarea şi punerea în 
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valoare a Zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ ” şi ”Crearea de 
spaţii publice urbane în municipiul Piatra Neamţ;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl.consilier local Viorel Chirilă întreabă executivul dacă dl. Consilier Gheorghe Dan Popa va 
fi mandatat din partea Consiliului Local şi dacă are limite de competenţe ?

Dl.Vasile Vişan – Secretarul Municipiului răspunde că va urmări realizarea proiectului şi va 
informa Consiliul Local.

D-na Corneliea 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.   
233   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, 
pe anul 2011;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Corneliea 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.   
234   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2011;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Corneliea 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.   
235   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra 
Neamţ;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi 
consultarea) publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism;

Comisiile  de  specialitate  nr.2  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
237   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind completarea anexei la HCL nr. 113 din 30.03.2011; 
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Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
238   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Piatra Neamţ 
în proprietatea Parohiei ”Sfântul Mare Mucenic Mina” a terenului în  suprafaţă de 2800 mp, situat în 
str. Mihai Viteazul nr. 1;

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

D-na Corneliea 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.   
239   a Consiliului.  
  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12 privind transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Piatra Neamţ 
în proprietatea Mănăstirii ”Schimbarea la Faţă” – Pietricica, a terenului în suprafaţă de 5542 mp, situat 
în str. Schitului;               

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

D-na Corneliea 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.   
240   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 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.

D-na Corneliea 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.   
241   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.14  pentru modificarea  contractului  de asociere  nr.  22.712 din  01.05.2007 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Grupul de Presă Accent;

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

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

  D-na Corneliea Tudorancea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind completarea contractului nr. 15.593 din 07.04.2009 de delegare de 
gestiune a serviciului de administrare a fondului locativ al municipiului Piatra Neamţ;               

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
243   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.18  privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  24447/241/20.06.2011 şi 
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Traian nr. 2, 
din municipiul Piatra Neamţ;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.19 privind  vânzarea  prin licitaţie  publică  deschisă  a  bunului  imobil  teren 
proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Subdărmăneşti nr. 16;

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

D-na Corneliea 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.   
245   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.20  privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare  nr.  24447/244/16.06.2011  şi 
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren în suprafaţă de 41 mp, situat în B-dul Decebal nr. 
4, din municipiul Piatra Neamţ;               

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

D-na Corneliea 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.   
246   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind darea în administrare Poliţiei Locale a municipiului Piatra Neamţ, a 
unor bunuri imobile aflate 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 Corneliea 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.   
247   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ 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 Corneliea 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.   
248   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.24  pentru  modificarea  HCL  nr.  179  din  27.05.2011  privind  aprobarea 
încheierii unui contract de service cu S.C. LOCATO S.A;               

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

D-na Corneliea 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.   
249   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.26  privind  acordarea  de  facilităţi  fiscale  pentru  unele  persoane  fizice  şi 
persoane juridice;

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

D-na Corneliea 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.   
250   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.28  pentru  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  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 Corneliea 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.   
251   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.29  privind constituirea  de mijloace fixe şi  înregistrarea lor  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 Corneliea 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.   
252   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind actualizarea valorilor de piaţă ale terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea 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.   
253   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.31  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
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Asociaţia Culturală Conta din Piatra Neamţ,  în vederea editării  lucrării  ”Semnele vremii noastre 7 
întâlniri cu părintele Iustin Pârvu”;              

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
254   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.32  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Ciupercă Gheorghe din Piatra Neamţ în vederea realizării ”Turul României pe bicicletă”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
255   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.33  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 
Filmlab SRL în vederea organizării evenimentului Filmul de Piatra – ediţia ”2.5”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
256   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.34  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Fundaţia  Muzeul  Caricaturii  Româneşti  şi  Universale  Galaţi,  în  vederea  participării  în  cadrul 
proiectului de educaţie juridică pentru copii ”Unde-i lege nu-i tocmeală”;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

D-na Corneliea 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.   
257   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.35  privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, a 
terenului în suprafaţă de 5321 mp, situat în str. Grigore Ureche, f.n.;

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

D-na Corneliea 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.   
258   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.36  privind modificarea contractului nr. 2719 din 29.03.2011 încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Corneliea 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.   
259   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.37  privind modificarea contractului  de asociere nr. 21.233 din 27.05.2010 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Perla Invest S.R.L;

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

D-na Corneliea 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.   
260   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.38 privind modificarea art. 2 – Cap. II şi art. 3 – Cap. III din anexa la HCL nr. 
287 din 23.07.2010;

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

D-na Corneliea 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.   
261   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.39 privind punerea la dispoziţia S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAŞ a unor 
terenuri proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea 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.   
262   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.40 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 189 din 23.06.2011;

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

D-na Corneliea 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.   
263   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.25  privind  acordarea  titlului  de ”Cetăţean  de onoare” doamnei  Săvinescu 
Maria;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Comisia  de validare,  formată  din domnii  consilieri  locali :Valeriu  ANDRIŢA – Preşedinte, 

Maria GAGEA – Secretar comisie, Elena BOENGIU – Membru, Aurelia SIMIONICĂ – Membru, 
Viorel STRUNGARIU – Membru, inmânează procesul verbal al comisiei d-nei Corneliea Tudorancea 
– Preşedinte de şedinţă
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D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă prezintă Consilului Local rezultatul votului 
secret:

Voturi exprimate = 19;
Voturi nule = 0;
Voturi Pentru = 19;
Voturi Impotrivă = 0;

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

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

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

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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