
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 44984 din 29.11.2011
F – SAPL – 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.11.2011 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.2453 din 18.11.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.2455  din  21.11.2011,  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  21 consilieri, care au fost aleşi. 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,  d-na  Lucica  Popârda  –  Director 
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Programe, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, 
d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică, 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  23 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor 
Consiliului Local din data de 27.10.2011 şi 09.11.2011, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl.  Traian  Cociorbă–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2453 din 18.11.2011,  precizând că proiectele  de hotărâre de la  nr.12 la nr.21 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 2455 din 21.11.2011, iar proiectul de hotărâre nr.7 a fost 
retras de pe ordinea de zi..

Dl. Traian Cociorbă– 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 acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului 

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

2.  HOTĂRÂRE privind  anularea  creanţelor  fiscale  restante  existente  în  sold  la  data  de 
31.12.2011, prevăzute la art. 178 din Codul de procedură fiscală;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de Principiu între municipiul Piatra 
Neamţ şi  Fundaţia  Soros în calitate  de Solicitant  în cadrul proiectului  ”Parteneriat transnaţional  
pentru  sprijinirea  românilor  aflaţi  în  migraţie  pe  piaţa  muncii”,  proiect  finanţat  din  fonduri 
structurale în cadrul POS/ DRU 2007-2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 502/26.11.2009 privind aprobarea proiectului 
„Realizarea  unei  noi  capacităţi  de  producere a  energiei  electrice  prin valorificarea  resursei  de  
energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW în  Municipiul Piatra Neamt, strada  
Horia şi racordarea la sistemul energetic naţional„ şi a cheltuielilor legate de proiect;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.  HOTĂRÂRE privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ  la  realizarea  proiectului 
”Parteneriat transnaţional pentru sprijinirea românilor aflaţi în migraţie pe piaţa muncii”, proiect 
finanţat din fonduri structurale în cadrul POS/ DRU 2007-2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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6.  HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz şi servitute  pentru terenurile proprietatea 
Municipiului  Piatra  Neamţ,  în  vederea  executării  lucrărilor  necesare  din  cadrul  proiectului 
„Realizarea  unei  noi  capacitati  de  producere  a  energiei  electrice  prin  valorificarea  resursei  de  
energie regenerabila solara cu o putere instalata de 2,9946 MW in  Municipiul Piatra Neamt, strada  
Horia si racordarea la sistemul energetic national„;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului  parţial  al  terenurilor  aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil  - teren proprietate 
privată a Municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 287 mp, situat în str. Sirenei, nr. 17;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             

9.  HOTĂRÂRE privind completarea  contractului  de  concesiune  nr.  18.684/10.12.1999, 
actualizat  până  la  data  de  24.03.2006,  încheiat  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  Compania 
Municipală de Investiţii Urban S.A. 
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  în  patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ, a unor investiţii realizate la Centrul Social Pietricica; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  anexei  la  contractul  de  asociere  nr.  21.400  din 
24.01.2002 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Ultravision S.R.L.; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi:

12. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăţământului preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

13. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi 
religie”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Volei 
Club  Unic  Piatra  Neamţ  în  vederea  susţinerii  participării  echipei  de  volei  în  Cupele  Europene  – 
Challenge Cup, ediţia 2011 – 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

15. HOTĂRÂRE privind prelungirea străzii Dr. Dimitrie Ernici din municipiul Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  şi  etajarea 
construcţiei pentru destinaţia Sediu firmă – birouri, proprietate particulară , str. Bistriţei nr. 3A; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

17.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi Consiliul Judetean Neamţ  pentru realizarea proiectului  “Reabilitarea şi  
modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii  
sociale”, cod SMIS 11178; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 67 din 23.02.2011; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Liceul 
cu Program Sportiv Piatra Neamţ în vederea organizării unor competiţii; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii în participaţiune a municipiului Piatra Neamţ şi 
Asociaţia pentru Turism ”Ceahlăul”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

21.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ. 
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.  1  privind acordarea de înlesniri  la plata obligaţiilor  fiscale  datorate  bugetului local  al 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.379   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2  privind  anularea  creanţelor  fiscale  restante  existente  în  sold  la  data  de  31.12.2011, 
prevăzute la art. 178 din Codul de procedură fiscală ;

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
380   Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind  aprobarea încheierii unui Acord de Principiu între municipiul Piatra Neamţ şi 
Fundaţia  Soros  în  calitate  de  Solicitant  în  cadrul  proiectului  ”Parteneriat  transnaţional  pentru  
sprijinirea românilor aflaţi în migraţie pe piaţa muncii”, proiect finanţat  din fonduri structurale în 
cadrul POS/ DRU 2007-2013;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
381   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4  pentru modificarea HCL nr. 502/26.11.2009 privind aprobarea proiectului  „Realizarea 
unei  noi  capacităţi  de  producere  a  energiei  electrice  prin  valorificarea  resursei  de  energie  
regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW în  Municipiul Piatra Neamt, strada Horia şi  
racordarea la sistemul energetic naţional„ şi a cheltuielilor legate de proiect;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
382   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.5  privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ  la  realizarea  proiectului  ”Parteneriat  
transnaţional  pentru sprijinirea românilor aflaţi  în migraţie  pe piaţa muncii”,  proiect  finanţat  din 
fonduri structurale în cadrul POS/ DRU 2007-2013;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
383   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind acordarea dreptului de uz şi servitute  pentru terenurile proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ,  în vederea executării  lucrărilor necesare din cadrul proiectului  „Realizarea unei noi  
capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabila solara  
cu o putere instalata de 2,9946 MW in  Municipiul Piatra Neamt, strada Horia si racordarea la  
sistemul energetic national„;

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
384   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  privind  vânzarea  prin licitaţie  publică  a  bunului  imobil  -  teren  proprietate  privată  a 
Municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 287 mp, situat în str. Sirenei, nr. 17;

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

Dl. Consilier local Baciu Andrei propune următorul amendament: « concesionarea terenului 
proprietate privată a municipiului,  să se facă prin licitaţie publică » .

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
385   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind completarea contractului de concesiune nr. 18.684/10.12.1999, actualizat până la 
data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compania Municipală de Investiţii 
Urban S.A.; 

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
386   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra 
Neamţ, a unor investiţii realizate la Centrul Social Pietricica; 

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
387   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind modificarea anexei la contractul de asociere nr. 21.400 din 24.01.2002 încheiat 
între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Ultravision S.R.L; 
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat cu 6 voturi Abţinere (dl. Consilier local  Viorel Chirilă, dl. Consilier local  Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local  Liviu Negelschi, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
local  Neculai Tănase, dl. Consilier local  Neculai Timaru) şi 17 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
388   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind majorarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea învăţământului 
preuniversitar şi evidenţierea lor în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
389   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind  alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”;

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

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
390   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Volei Club Unic 
Piatra Neamţ în vederea susţinerii participării echipei de volei în Cupele Europene – Challenge Cup, 
ediţia 2011 – 2012;              

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

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat cu 7 voturi Abţinere (dl. Consilier local  Viorel Chirilă, dl. Consilier local  Gheorghe 
Dumitreasa, dl. Consilier local  Liviu Negelschi, dl. Consilier local  Vasile Ouatu, d-na Consilier local 
Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier  local   Neculai Tănase,  dl.  Consilier  local  Neculai Timaru) şi 16 
voturi Pentru
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
391   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind prelungirea străzii Dr. Dimitrie Ernici din municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
392   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea şi etajarea construcţiei pentru 
destinaţia Sediu firmă – birouri, proprietate particulară, str. Bistriţei nr. 3A.
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Comisia  de  specialitate  nr.2  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

Dl. Traian Cociorbă- 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.   
393   a Consiliului  
    

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul 
Piatra Neamţ şi Consiliul Judetean Neamţ pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea  
spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23 Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, cod 
SMIS 11178;               

Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.
 Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
394   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18  pentru modificarea HCL nr. 67 din 23.02.2011;

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

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu 1 vot Abţinere (dl.consilier local Viorel Chirilă) şi 22 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
395   a Consiliului  

  Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Liceul cu Program 
Sportiv Piatra Neamţ în vederea organizării unor competiţii;

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

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
396   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea asocierii în participaţiune a municipiului Piatra Neamţ cu Asociaţia 
pentru Turism ”Ceahlăul”;

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

Dl. Traian Cociorbă- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu 6 voturi Abţinere (dl. Consilier local  Viorel Chirilă, dl. 
Consilier  local   Gheorghe  Dumitreasa,  dl.  Consilier  local   Liviu  Negelschi,  d-na  Consilier  local 
Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier  local   Neculai Tănase,  dl.  Consilier  local  Neculai Timaru)  şi 17 
voturi Pentru
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
397   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.  21  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  aparatului  de 
specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ;
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Comisia  de specialitate  nr.  5 a  avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi  propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Traian Cociorbă - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
398   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă - Preşedinte de Şedinţă aduce la cunoştinţa Consiliului Local, faptul că s-a 
încheiat  controlul  Curţii  de  conturi  la  Primăria  municipiului  Piatra  Neamţ,  conform Deciziei  nr. 
47/2011 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Judeţeană Neamţ.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Traian Cociorbă -  Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Traian Cociorbă – Preşedinte de şedinţă – _____________________

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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