
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 41480 din 31.10.2011
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.10.2011 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.2256 din 21.10.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.2296  din  25.10.2011,  PRIMARUL  a  convocat  Consiliul  Local  al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: 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, 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  – 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  29.09.2011,  05.10.2011  şi  13.10.2011,  care  au  fost  aprobate  cu 
unanimitate de voturi.

Dl.  Traian  Cociorbă–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2256 din 21.10.2011,  precizând că proiectele  de hotărâre de la  nr.12 la nr.19 sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 2296 din 25.10.2011, iar proiectul de hotărâre nr.11 este 
retras de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.2312 din 27.10.2011.

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 aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2011;

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

anul 2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan            

3.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ  de acţiune,  Programului  de măsuri  pe 
perioada noiembrie 2011 – martie 2012 şi constituirea Comandamentului local de iarnă;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind rectificarea punctului 9 din anexa la HCL nr. 71 din 05.03.2009;

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

municipiului  Piatra  Neamţ  pentru  investiţia  ”Modernizare  str.  Petru  Movilă  din  municipiul  Piatra 
Neamţ care asigură singura ieşire din oraş spre zona de Nord Vest a judeţului Neamţ”;

6.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  inregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ pentru investiţia ”Completarea sistemului clasic de producere a apei calde 
de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei  şi  solului  pentru  Stadionul  municipal,  Colegiul  Tehnic  Gheorghe  Cartianu,  Colegiul  Tehnic 
Forestier, Şcoala nr. 7 Văleni”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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7.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  studiului  de  oportunitate  şi  concesionarea  fără  licitaţie 
publică a terenului proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 280 mp, situat în 
str. Izvoare, nr. 151;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei  la HCL nr.  261 din 13.10.2005 

privind Zonarea fiscală a intravilanului municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea zonării fiscale a extravilanului municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE pentru modificarea  HCL  nr.  155  din  29.04.2011  privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite anul 2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 291 din 25.08.2011 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Amenajarea pietonalului 
Piaţa 22 Decembrie”;

- 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  contractului  de  asociere  nr.  7421  din  16.02.2006 
încheiat între municipiul Piatra Neamţşi S.C. Parking S.A.;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
13.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  Spaţiului  cu 

destinaţia Alimentaţie publică tip Pizzerie, proprietatea particulară şi solicitarea Titlului pentru terenul 
– necesar extinderii – care să confere dreptul de construire, Aleea Aurorei nr. 3, Bl. B2, parter;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
14.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Actului  adiţional  la  Acordul  de  parteneriat 

nr.2961/10079/11.03.2010 pentru  realizarea  proiectului  „Restaurarea  şi  punerea în  valoare  a  zonei 
istorice şi  culturale  Curtea Domnească  din municipiul  Piatra  Neamţ  – prin reabilitarea,  dotarea  şi 
punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Ară, Muzeul de etnografie, Teatrul  
Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă ale Curţii Domneşri şi 
muzeul aferent”, cod SMIS 5868;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC E 

GUARD INF SRL în  vederea  asigurării  serviciilor  de  securitate  pentru  Trofeul  Carpaţi  şi  pentru 
meciul  de  handbal  masculin  românia  –  Luxemburg  din  preliminariile  campionatului  mondial  de 
handbal;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ, Federaţia 

Română de Handbal şi Fotbal Club Ceahlăul în vederea organizării ”Trofeului Carpaţi” şi a meciului 
de handbal masculin România – Luxemburg din preliminariile campionatului mondial de handbal.

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

O.A.M.G.M.A.M.R.  –  Filiala  Piatra  Neamţ  în  vederea  susţinerii  organizarea  celei  de-a  III  –  a 
Conferinţe Naţionale anuale cu tema ”De 10 ani împreună”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Salubritras S.A

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind organizarea unei festivităţi de premiere

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului 2011;

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

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind  rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam , pe anul 2011;ț

Comisia  de  specialitate  nr.1  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.   
353   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.3  privind  aprobarea  Planului  operativ  de  acţiune,  Programului  de  măsuri  pe  perioada 
noiembrie 2011 – martie 20121 şi constituirea Comandamentului local de iarnă;

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.   
354   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind rectificarea punctului 9 din anexa la HCL nr. 71 din 05.03.2009;

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.   
355   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.5  privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  municipiului 
Piatra  Neamţ  pentru  investiţia  ”Modernizare  str.  Petru  Movilă  din  municipiul  Piatra  Neamţ  care 
asigură singura ieşire din oraş spre zona de Nord Vest a judeţului 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.   
356   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.6  privind  constituirea  de mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  municipiului 
Piatra Neamţ pentru investiţia ”Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu 
sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 
pentru Stadionul municipal, Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Colegiul Tehnic Forestier, Şcoala nr. 
7 Văleni”;

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

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 280 mp, situat în str. Izvoare, nr. 151;

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  amendamentul  formulat  de  dl. 
Consilier local Andrei Baciu, care a fost aprobat cu unanimitate.

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.   
358   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind actualizarea HCL nr. 261 din 13.10.2005 privind Zonarea fiscală a intravilanului 
municipiului Piatra Neam;

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.   
359   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea zonării fiscale a extravilanului municipiului 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.   
360   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10  pentru modificarea HCL nr. 155 din 29.04.2011 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite anul 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 iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
361   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind  completarea  contractului  de asociere nr.  7421 din 16.02.2006 încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 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.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
362   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.13  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  Spaţiului  cu  destinaţia 
Alimentaţie publică tip Pizzerie, proprietatea particulară şi solicitarea Titlului pentru terenul – necesar 
extinderii – care să confere dreptul de construire, Aleea Aurorei nr. 3, Bl. B2, parter

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.   
363   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.14  privind aprobarea  Actului  adiţional  la  Acordul  de  parteneriat  nr. 
2961/10079/11.03.2010  pentru  realizarea  proiectului  “Restaurarea şi  punerea în  valoare a zonei  
istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi  
punerea în  valoare  a  sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de Artă,  Muzeul  de  Etnografie,  
Teatrul  Tineretului,  Turnul  Clopotniţă,  Ruinele  beciului  şi  ruinele  zidului  de  incintă  ale  Curţii  
Domneşti şi muzeul aferent”, cod SMIS 5868;              

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.   
364   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind  încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. E GUARD 
INF SRL în vederea asigurării  serviciilor  de securitate  pentru Trofeul Carpaţi  şi pentru meciul de 
handbal masculin România – Luxemburg;

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.   
365   a Consiliului  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ, Federaţia Română de 
Handbal şi Fotbal Club Ceahlăul în vederea organizării ”Trofeului Carpaţi” şi a meciului de handbal 
masculin România – Luxemburg din preliminariile campionatului mondial de handbal.

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.   
366   a Consiliului  
    

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.17  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  Municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
O.A.M.G.M.A.M.R.  –  Filiala  Piatra  Neamţ  în  vederea  susţinerii  organizarea  celei  de-a  III  –  a 
Conferinţe Naţionale anuale cu tema ”De 10 ani împreună”;               
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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. 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.   
367   a Consiliului.  

Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind   majorarea capitalului social al S.C. Salubritras 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, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
368   a Consiliului  

  Dl. Traian Cociorbă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind  organizarea unei festivităţi de premiere;

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  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.   
369   a Consiliului  

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 – SS INDESCIFRABIL

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.
Ds.I

6


