
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 22158 din 31.05.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.05.2011 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.1208 din 20.05.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.1242  din  26.05.2011,  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, dl. 
Vasile Vişan – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public  şi   17 consilieri, 
care au fost  aleşi.  Lipsesc motivat:  dl.  Consilier  local  Andrei Baciu,  d-na  Consilier  local Elena 
Boengiu, dl. Consilier local Theodor Cristian Cobzaru, dl. Consilier local Liviu Negelschi şi d-na 
consilier  local  Ana Monda.  De asemenea,  în calitate  de invitaţi  participă:  D-na Dorina Staicu – 
Director Direcţia Economică, d-ra Oana Catzaiti – Serviciul Administraţie Publică Locală, dl. Dan 
Florea – Arhitectul Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare şi Management Integrat, 
dl. Cătălin Curalariu – Şef Birou Gospodărire Comunală, 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 18 de consilieri,  şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările.

Dl. Gheorghe Dan Popa– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbal ale şedinţelor 
Consiliului Local din data de 29.04.2011 şi 06.05.2011, care au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi.

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 1208 din 20.05.2011, precizând că proiectele de hotărâre nr.17 şi nr.18 sunt introduse 
pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 1242 din 26.05.2011, iar proiectul de hotărâre nr.3 este retras de 
pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr.1248 din 26.05.2011.

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
   
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamţ pe anul 2011;
            - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind completarea  valorii  de inventar  a  unor imobile  date  în 

administrarea unor unităţi ale învătământului preuniversitar;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
3.     PROIECT  DE  HOTĂRÂRE    pentru  aprobarea  Raportului  Primarului  privind  inventarierea 

patrimoniului Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2010;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4._PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  examenului  de  atestare  a 

administratorilor de imobile din municipiul Piatra Neamţ;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului  parţial  al  bunurilor  aparţinând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 25 de 

ani, a bunului imobil situat în str. Cetatea Neamţului nr. 34, către Centrul Social Pietricica;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2010;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   privind  valorificarea  unor  active  corporale  disponibilizate 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind declanşarea procedurii de atribuire a unor autorizaţii taxi;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Schimbare destinaţie 

apartament în sediu firmă, situat în str. Locotenent Drăghescu nr. 7 parter, proprietatea S.C. 
Costerm S.R.L.;

                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Construcţie  P+M – 

Spaţiu  comercial  pentru  confecţii  textile  şi  încălţăminte,  pe  teren  proprietatea  S.C.  P&I 
TRADE S.R.L., situat în str. Bistriţei nr. 25-27;

                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 113/24.06.1998 privind aprobarea 

Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
13.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   privind  abrogarea  art.  2  din  HCL  nr.  436/24.09.2009  şi 

modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  36.819/31.07.2007 încheiat  cu S.C.  LOCATO 
S.A.;

                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 163/06.05.2011;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea încheierii  unui contract  de service cu S.C. 

LOCATO S.A.;
                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind  aprobarea  participării  Municipiului  Piatra  Neamţ  în 

cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  prioritarã  5  –  Dezvoltarea  şi 
promovarea  turismului,  Domeniul  major  de  intervenţie  5.3  –  Promovarea  potenţialului 
turistic  şi  crearea  infrastructurii  necesare  în  scopul  creşterii  atractivităţii  României  ca 
destinaţie turistică

                           - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

         Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1248 din 26.05.2011:

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transmiterea în administrare a suprafeţei de teren 
situată  în  intersecţia  Bd.  Decebal  cu  Bd.  Republicii  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 
Turismului,  în  vederea  construirii  Centrului  Naţional  de  Informare  şi  Promovare  Turistică 
(C.N.I.P.T.)

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 

„Cultură, recreere şi religie”;
      - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 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.

Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă executivul dacă în rectificare este prinsă şi 
Grădiniţa nr.12?

D-na Dorina Staicu – Director Economic răspunde că suma pentru Grădiniţa nr.12 nu este 
prinsă în această rectificare de buget.
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Dl. Gheorghe Dan Popa - 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.166   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.2  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  imobile  date  în 
administrarea unor unităţi ale învătământului preuniversitar;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 167   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.4  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  examenului  de  atestare  a 
administratorilor de imobile din municipiul Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 168   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea inventarului parţial al bunurilor  aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 169   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6  privind transmiterea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 25 de ani, a 
bunului imobil situat în str. Cetatea Neamţului nr. 34, către Centrul Social Pietricica;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 170   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2010;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 171   a Consiliului.  
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Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.8  privind  valorificarea  unor  active  corporale  disponibilizate  aparţinând 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 172   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9 privind declanşarea procedurii de atribuire a unor autorizaţii taxi;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 173   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobare PUZ şi RLU aferent – Schimbare destinaţie apartament 
în sediu firmă, situat în str. Locotenent Drăghescu nr. 7 parter, proprietatea S.C. Costerm S.R.L; 

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 174   a Consiliului.  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.11  privind  aprobare  PUZ şi  RLU aferent  –  Construcţie  P+M –  Spaţiu 
comercial  pentru confecţii textile şi încălţăminte, pe teren proprietatea S.C. P&I TRADE S.R.L., 
situat în str. Bistriţei nr. 25-27;

Comisia  de specialitate  nr.2 a avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 175   a Consiliului.  
  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.12  pentru  modificarea  HCL  nr.  113/24.06.1998  privind  aprobarea 
Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 176   a Consiliului  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind  modificarea contractului de concesiune nr. 36.819/31.07.2007 
încheiat  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  LOCATO S.A şi  abrogarea  art.  2  din  HCL nr. 
436/24.09.2009;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 177   a Consiliului  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea HCL nr. 163/06.05.2011;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 178   a Consiliului  

  Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea încheierii unui contract de service cu S.C. LOCATO 
S.A, în vederea deservirii unor imobile proprietatea Municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 179   a Consiliului  

  
Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 

proiectul  de  hotărâre  nr.16  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  cadrul 
Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  prioritarã  5  –  Dezvoltarea  şi  promovarea 
turismului,  Domeniul  major  de  intervenţie  5.3  –  Promovarea  potenţialului  turistic  şi  crearea 
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 180   a Consiliului  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren situată  în 
intersecţia Bd. Decebal cu Bd. Republicii către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 
vederea construirii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (C.N.I.P.T.);

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

Dl. Gheorghe Dan Popa - 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. 181   a Consiliului  

Dl.  Gheorghe  Dan  Popa  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.18  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.
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D-na consilier local propune următorul amendament « alocarea sumei de 20.000 lei pentru  
Olimpiada Naţională de Limbă Neoelenă şi Olimpiada Internaţională de Limbă, Comunicare şi  
Literatură Română« .

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Gheorghe Dan Popa - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 182   a Consiliului  

Nemaifiind alte  probleme de discutat, Dl.  Gheorghe Dan Popa -  Preşedinte  de Şedinţă  – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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