
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 18144 din 02.05.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.04.2011 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.963 din 19.04.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.  985  din  26.04.2011,  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  20 consilieri 
locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: d-na viceprimar Ana Monda şi dl. consilier local Ghiocel 
Tonco.  De asemenea,  în  calitate  de invitaţi  participă:  dl.  Marin Bordei  –  Şef  Birou Administrare 
Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare şi 
Management Integrat, d-na Cristina Movilă – Şef Birou Resurse Umane, d-na Dorina Staicu – Director 
Direcţia  Economică,  d-ra  Oana  Catzaiti  –  Şef  Serviciu  Administraţie  Publică  Locală, directori  ai 
societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi   reprezentanţi  ai  mass-mediei  scrise  şi 
audiovizuale.

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

Dl.  Gheorghe Dan Popa– Preşedinte  de Şedinţă  supune la  vot  Procesul  Verbal  al  şedinţei  
Consiliului Local din data de 30.03.2011, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Gheorghe Dan Popa – Preşedinte  de Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.963  din  19.04.2011, precizând  că  proiectele  de  hotărâre  de  la  nr.21  la  nr.34  sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 985 din 26.04.2011, iar proiectele de hotărâre nr.4, nr.7, 
nr. 15 şi  nr.20 sunt retrase de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 988 din 26.04.2011.

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

2.  HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.  HOTĂRÂRE privind  trecerea  unui  imobil  din  domeniul  public  al  municipiului  Piatra 
Neamţ şi  din administrarea Consiliului  Local al  municipiului  Piatra  Neamţ,  în domeniul  public al 
statului  şi  în  administrarea  Ministerului  Justiţiei  –  Administraţia  Naţională  a  Penitenciarelor  – 
Penitenciarul Iaşi;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor terenuri aferente extinderilor la construcţiile 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la  HCL nr. 111 din 28.04.2005 privind aprobarea 

Regulamentului  privind  amenjarea,  intreţinerea  şi  exploatarea  locurilor  de  parcare  pe  raza 
municipiului Piatra Neamţ, a inventarului parcarilor existente şi a propunerilor de amenjare de noi 
parcări;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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6. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 751 din 19.12.2008 pentru completarea anexei 
la HCL nr. 284/26.07.2007 privind aprobarea contractului de concesiune a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat – SACET;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 709 din 27.11.2008 privind aprobarea Raportului 

de evaluare întocmit de expertul evaluator prin care s-au actualizat preţurile de vânzare a terenurilor 
proprietate privatã a municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  HCL  nr.  67  din  23.02.2011  pentru  modificarea 

contractului de societate civilă nr. 13104 din 01.04.2010, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi 
S.C. Compania Municipală de Investiţii Urban S.A;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
9.  HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18684/1999 actualizat la 

24.03.2006 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi C.M.I. URBAN S.A.;
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului nr. 32 

din blocul 40 situat în Aleea Ulmilor;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 19,89 mp, situat în B – dul Republicii nr. 42;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 344 mp, situat în Aleea Brazilor nr. 47;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

13.  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului  local al municipiului  Piatra Neamţ pe anul 
2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului comisiei  de inventariere  a patrimoniului pe 

anul 2010;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Strada Dărmăneşti nr. 22,  bl. 
A16, sc. C, fostele ap. 76 şi ap. 77, proprietatea Burdujan Aurel;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Bulevardul Republicii nr. 27 bl. 

A12 parter, proprietatea Burtea Daniela;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

18. HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Piatra Neamţ la Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România – Filiala Judeţului Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 83 din 05.03.2009;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

           Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr.985 din 26.04.2011:

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 46 din 8.02.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 47 din 8.02.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

23.  HOTĂRÂRE pentru modificarea  HCL  nr.  736  din  19.12.2008  privind  majorarea 
capitalului social al S.C. URBAN S.A. cu teren proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ în 
suprafaţă de 27 mp situat în str. Aleea Ulmilor f.n.;
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- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
24.  HOTĂRÂRE privind  acordarea  de facilităţi  pentru  unele  persoane fizice  şi  persoane 

juridice;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 72 din 23.02.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

26.  HOTĂRÂRE privind aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent modificator al P.U.D. aprobat 
prin H.C.L. nr. 289 din 24.11.2005, str. Aleea Ulmilor nr. 30, bl. A2, parter, proprietatea S.C. Artimon 
Petravi S.R.L.;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
27.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  tarifelor  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  amenajare  şi 

întreţinere spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ de către C.M.I. Urban S.A.;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

28.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe  de necesitate  propreietatea municipiului 
Piatra Neamţ;

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

Elenă din România – Comunitatea Elenă Piatra Neamţ în vederea organizării ”Olimpiadei Naţionale 
de Limbă Neogreacă”, ediţia a X – a Jubiliară în Piatra Neamţ;

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

Sportiv ”Veloclub” Piatra Neamţ în vederea organizării ”Cupei României” la ciclism în Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Taxe şi 
Impozite – anul 2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

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

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.129   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.2  privind trecerea  unui  bun  imobil  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al 
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.   
130   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Piatra Neamţ şi din 
administrarea  Consiliului  Local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  în  domeniul  public  al  statului  şi  în 
administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Iaşi;  

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

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.5  pentru  modificarea  anexei  la   HCL  nr.  111  din  28.04.2005  privind  aprobarea 
Regulamentului  privind  amenajarea,  intreţnerea  şi  exploatarea  locurilor  de  parcare  pe  raza 
municipiului Piatra Neamţ,  a inventarului parcărilor existente şi a propunerilor de amenjare de noi 
parcări;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune următorul 
amendament: « Numai pentru parcările de reşedinţă cu locuri rămase disponibile/necontractate«, 
iar Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

Dl.  Gheorghe Dan Popa  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  amendamentul  comisiei  de 
specialitate nr.5, 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.   
132   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.6  privind  modificarea  HCL  nr.  284/26.07.2007  privind  aprobarea  contractului  de 
concesiune  a  gestiunii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termicã  în  sistem centralizat  – 
SACET completată prin HCL nr. 751 din 19.12.2008;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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.   
133   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind  modificarea HCL nr. 67 din 23.02.2011 pentru modificarea contractului de 
societate civilă nr. 13104 din 01.04.2010, 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. 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.   
134   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.9  privind  modificarea  contractului  de  concesiune  nr.  18684/1999  actualizat  la 
24.03.2006 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi C.M.I. URBAN S.A;

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.   
135   a Consiliului.  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre  nr.10 privind  aprobarea  Raportului  de evaluare  şi  vânzarea  apartamentului  nr.  32 din 
blocul 40 situat în Aleea Ulmilor;

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

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,89 mp, situat în 
B – dul Republicii nr. 42;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune următorul 
amendament: « Preţul de pornire la licitaţie este de 100 euro/mp «, iar Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

Dl.  Gheorghe Dan Popa  -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  amendamentul  comisiei  de 
specialitate nr.5, 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.   
137   a Consiliului.  

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

de hotărâre nr.12 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 17013 din 21.04.2011 şi vânzarea prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 344 mp, situat în Aleea Brazilor nr. 47;

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.   
138   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.13 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
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 iniţiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
139   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.14 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 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 iniţiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
140   a Consiliului  

  Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.16 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Strada Dărmăneşti nr. 22, bl. A16, sc. 
C, fostele ap. 76 şi ap. 77, proprietatea Burdujan Aurel

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

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

de hotărâre nr.17  privind aprobarea  P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  Bulevardul  Republicii nr. 27 bl. A12 
parter, proprietatea Burtea Daniela;

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.   
142   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.18 privind aderarea municipiului Piatra Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România – Filiala Judeţului Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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.   
143   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.19 privind sumele alocate  de către comisia de evaluare şi selecţie  pentru proiectele 
admise spre finanţare nerambursabilă;

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  15 voturi   Pentru  şi  6  voturi   Împotrivă  (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).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
144   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21 pentru modificarea anexei la HCL nr.46/08.02.2011.

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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.   
145   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind pentru modificarea anexei la HCL nr.46/08.02.2011.

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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. 146   a Consiliului  
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Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.23 pentru modificarea HCL nr. 736 din 19.12.2008 privind majorarea capitalului social 
al S.C. URBAN S.A. cu teren proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ în suprafaţă de 27 mp 
situat în str. Aleea Ulmilor f.n.;

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. 147   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.24 pentru acordarea de facilităţi 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.

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.   
148   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.25 pentru modificarea HCL nr. 72 din 23.02.2011;

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 iniţiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 149   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.26 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent modificator al P.U.D. aprobat prin H.C.L. 
nr. 289 din 24.11.2005, str. Aleea Ulmilor nr. 30, bl. A2, parter, proprietatea S.C. Artimon Petravi 
S.R.L.;

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. 150   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.27  privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare si întreţinere 
spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţde către C.M.I. Urban S.A;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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  15 voturi   Pentru  şi  6  voturi   Împotrivă  (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).

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 151   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.28  privind  repartizarea  unor  locuinţe  de  necesitate  proprietatea  municipiului  Piatra 
Neamţ;

7



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. 152   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.29 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Uniunea Elenă 
din România  – Comunitatea  Elenă  Piatra  Neamţ  în  vederea  organizării  ”Olimpiadei  Naţionale  de 
Limbă Neogreacă”, ediţia a X – a Jubiliară în Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 153   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.30  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Club Sportiv 
”Veloclub” Piatra Neamţ în vederea organizării ”Cupei României” la ciclism în Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 154   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.31 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. 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. 155   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.32  privind  modificarea  contractelor  de  concesiune  de  servicii  publice  încheiate  cu 
municipiul Piatra Neamţ;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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 18 voturi Pentru şi 3 voturi Împotrivă (d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. 
Consilier local Neculai Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru).

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 156   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 33 privind modificarea HCL nr. 89 din 23.02.2011.

 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 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. 157   a Consiliului  

Dl. Gheorghe Dan Popa – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 34 privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ.

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 158   a Consiliului  

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl.  Gheorghe Dan POPA – Preşedinte de şedinţă – _______________

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – ____________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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