
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 37760 din 30.09.2011
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.09.2011 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.2023 din 23.09.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.2050  din  27.09.2011,  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  20 consilieri, care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl.Consilier local Liviu 
Negelschi.  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,  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  22 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

D-na Corneliea Tudorancea– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei 
Consiliului Local din data de 25.08.2011, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Corneliea Tudorancea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei  nr.2023 din  23.09.2011,  precizând  că  proiectele  de  hotărâre  de  la  nr.32  la  nr.41  sunt 
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.2050 din 27.09.2011, iar proiectul de hotărâre nr. 8 este 
retras de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr.2056 din 28.09.2011.

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
    

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea angajamentului de a susţine parcurgerea etapelor conform 
Ghidului  Candidatului  pentru  Obiectivul  1,  Aria  de  concentrare  4  –  ”Îmbunătăţirea  mediului 
înconjurător”  al  ”Programului  de  Cooperare  Elveţiano  –  Român  vizând  reducerea  disparităţilor 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  angajamentului  de  a  aloca  resursele  financiare  pentru 
consultanţi  şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare,  sub rezerva selectării  candidaturii,  
pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – ”Îmbunătăţirea mediului înconjurător” al ”Programului de 
Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Intrarea în legalitate a Extinderii 
parter  a  Spaţiului  comercial  proprietatea  S.C.  TEHNO HOBBY IMPEX S.R.L.,  str.Obor,  bl.  O1, 
parter;           

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2012;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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6.  HOTĂRÂRE privind rectificarea  bugetului  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  pe anul 
2011;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
7.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.72  din  23.02.2011  privind  aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;             
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al primarului;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind transmiterea bunului imobil ”Complex Comercial de tip mall” ca bun 

de retur în cadrul contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, actualizat până la data de 
24.03.2006;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
10.  HOTĂRÂRE privind completarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 12.12.1999, 

actualizat până la data de 24.03.2006, cu noi categorii de lucrări;               
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

11. HOTĂRÂRE privind excluderea unor suprafeţe de teren din Anexa nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind excluderea din anexa nr. 1 la contractul de concesiune nr. 18.684 din 

10.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006, a spaţiului F3 în suprafaţă de 12,43 mp, amplasat în 
incinta imobiliului situat în B – dul Traian nr. 3B;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
13.  HOTĂRÂRE privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C.  Compania  Municipală  de 

Investiţii S.A. cu suma de 1.109.471 lei;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
15.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 203 din 25.11.1999 completată prin HCL nr. 

197 din 15.11.2001;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil  teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 73 mp, situat în str. Nufărului f.n.;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
17.  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil  teren, proprietate 

privată a municipiului, în suprafaţă de 143 mp, situat în str. Florilor nr. 12;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

18.  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil  teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 93 mp, situat în str. Elena Cuza nr. 12 B;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
19.  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil  teren, proprietate 

privată a municipiului, în suprafaţă de 156 mp, situat în str. Aleea Plaiului f.n.;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

20. HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui 
teren în suprafaţă de 622 mp, situat în str. Aurel Vlaicu, în vederea construirii unei biserici;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
21.  HOTĂRÂRE privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  în  vederea  închirierii  a  panoului 

publicitar proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ, situat în Piaţa Ştefan cel Mare;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

22.  HOTĂRÂRE privind  darea  în  administrarea  Centrului  Social  Pietricica   a  bunurilor 
corporale – mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie în vederea vânzării bunului 

imobil, situat în B-dul Traian nr. 3 B;                
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- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
24.  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Euromedia 

Group S.A. în vederea amplasării de panouri publicitare;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

25.  HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  HCL  nr.  521  din  21.12.2010  privind  preluarea  prin 
Protocol a unor mijloace fixe din patrimoniul S.C. Compania Municipală de Investiţii “Urban” S.A.; 

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
          26. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de service nr. 22315 din 1.06.2011 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locato S.A.;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor politici publice cu titlul ”Înfiinţarea unui centru de 

voluntariat pe plan local”;                
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

          28. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul 
Sportiv  “Freestyler”   în  vederea  organizării  concursului  Internaţional  de căţărare  sportivă  pe bloc 
“Piatra Open”;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
           29. HOTĂRÂRE privind organizarea unei festivităţi de premiere a cuplurilor care au împlinit 
50 de ani de la căsătorie;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
           30. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt şi Uniunea 
Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ în vederea organizării unei mese festive cu 
ocazia “Zilei Vârstnicului”;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
31. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedindetui de şedinţă;                

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na Corneliea Tudorancea – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi:

32. HOTĂRÂRE     privind completarea Capitolul V, art. 10 din contractul de societate civilă nr. 
54.838 din 23.10.2007;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE privind modificarea chiriei percepută lunar locatarilor apartamentelor aflate 

în administrarea SC LocativServ SRL şi modificarea Art. 4 (1) din contractul de delegare a gestiunii 
nr. 15593 din 07.04.2009;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 507 din 22.08.2008 privind majorarea tarifelor de 

călătorie pentru transportul public local prin curse regulate pe raza municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

35. HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Sindicatul Judeţean  al Pensionarilor  Neamţ pentru organizarea unei mese festive cu ocazia “Zilei 
Vârstnicului”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE privind  aprobarea de principiu a unui parteneriat încheiat între municipiul 

Piatra Neamţ şi ANTREC Romania pentru organizarea “Congresului European de Turism Rural” în 
Piatra Neamţ în toamna anului 2012;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
37. HOTĂRÂRE privind  alocarea  de  principiu  a  unei  sume  de  bani  din  capitolul  67.02 

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

38. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 298 din 07.09.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

39. HOTĂRÂRE privind  stabilirea  condiţiilor  de  acordare  a  ajutorului  pentru  încălzirea 
locuinţei;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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40.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Federaţia Local Kombat România în vederea organizării ”Galei K1” în Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
41.  HOTĂRÂRE privind  înregistrarea  în  domeniul  public  al  municipiului  Piatra  Neamţ  a 

obiectivului de investiţii ”Sală Polivalentă – 4000 locuri”, str. Mihai Viteazu;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea angajamentului de a susţine parcurgerea etapelor conform 
Ghidului  Candidatului  pentru  Obiectivul  1,  Aria  de  concentrare  4  –  ”Îmbunătăţirea  mediului 
înconjurător”  al  ”Programului  de  Cooperare  Elveţiano  –  Român  vizând  reducerea  disparităţilor 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”;

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

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

Cu privire  la  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  menţionat  se  adoptă    HOTĂRÂREA   
NR.299   a Consiliului.  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.2  privind aprobarea  angajamentului  de a  aloca resursele  financiare  pentru 
consultanţi  şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare,  sub rezerva selectării  candidaturii,  
pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – ”Îmbunătăţirea mediului înconjurător” al ”Programului de 
Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse”;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.3  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Intrarea  în  legalitate  a 
Extinderii parter a Spaţiului comercial proprietatea S.C. TEHNO HOBBY IMPEX S.R.L., str. Obor, 
bl. O1, parter;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2012;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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

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

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.7  privind  modificarea  HCL  nr.72  din  23.02.2011  privind  aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2011;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9 privind transmiterea bunului imobil ”Complex Comercial de tip mall” ca bun 
de retur  în cadrul  contractului  de concesiune nr.18.684 din 10.12.1999, actualizat  până la data  de 
24.03.2006;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 pentru completarea Anexei nr. 5 la contractul de concesiune nr.18.684 din 
12.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006, cu noi categorii de lucrări; 

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.10 pentru completarea Anexei nr. 5 la contractul de concesiune nr.18.684 din 
12.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006, cu noi categorii de lucrări; 

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind excluderea unor suprafeţe de teren din Anexa nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, actualizat până la data de 24.03.2006;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12 privind excluderea din anexa nr. 1 la contractul de concesiune nr. 18.684 
din  10.12.1999,  actualizat  până  la  data  de  24.03.2006,  a  spaţiului  F3  în  suprafaţă  de  12,43  mp, 
amplasat în incinta imobiliului situat în B-dul Traian nr. 3B;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.13  privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C.  Compania  Municipală  de 
Investiţii S.A. cu suma de 1.109.471 lei;              

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.13  privind  reducerea  capitalului  social  al  S.C.  Compania  Municipală  de 
Investiţii S.A. cu suma de 1.109.471 lei;              

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
311   a Consiliului  
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D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind modificarea HCL nr. 203 din 25.11.1999 completată prin HCL nr. 
197 din 15.11.2001;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.16  privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 73 mp, situat în str. Nufărului nr. 16A;               

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind  vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 143 mp, situat în str. Florilor nr. 12;

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

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

  
D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 

proiectul de hotărâre nr.18  privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 93 mp, situat în str. Elena Cuza nr. 12 B;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.19 privind  vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil teren, proprietate 
privată a municipiului, în suprafaţă de 156 mp, situat în str. Aleea Plaiului nr. 1A;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind darea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui 
teren în suprafaţă de 622 mp, situat în str. Aurel Vlaicu nr.1, în vederea construirii unei biserici;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  în  vederea  închirierii  a  panoului 
publicitar proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ, situat în Piaţa Ştefan cel Mare;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre  nr.22 privind  darea  în  administrarea  Centrului  Social  Pietricica   a  bunurilor 
corporale – mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie în vederea vânzării bunului 
imobil, situat în B-dul Traian nr.3 B;               

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea asocierii municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Euromedia 
Group S.A. în vederea amplasării de panouri publicitare;               

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

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat 17 voturi Pentru şi 5 voturi Abţinere (dl.consilier local Viorel Chirilă, dl.consilier 
local Gheorghe Dumitreasa, 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.   
321   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.25  pentru  abrogarea  HCL  nr.521  din  21.12.2010  privind  preluarea  prin 
Protocol a unor mijloace fixe din patrimoniul 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.

8



D-na  Corneliea  Tudorancea  -  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.   
322   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.26 pentru modificarea contractului de service nr. 22315 din 1.06.2011 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locato S.A.;

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

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care  a  fost  aprobat  cu  17  voturi  Pentru  şi  5  voturi  Împotrivă  (dl.consilier  local  Viorel  Chirilă, 
dl.consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa,  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.   
323   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea unei politici publice cu titlul ”Înfiinţarea unui centru de 
voluntariat pe plan local”;               

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.28 pentru încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Clubul 
Sportiv  “Freestyler”  în  vederea  organizării  concursului  Internaţional  de  căţărare  sportivă  pe  bloc 
“Piatra Open”;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind organizarea unei festivităţi de premiere a cuplurilor care au împlinit 
50 de ani de la căsătorie;   

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

D-na  consilier  local  Ana  Monda  propune  Consiliului  Local  următorul  amendament:  «  
suplimentarea contribuţiei  municipiului  Piatra  Neamţ în  vederea  organizării unei  festivităţi  de  
premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie , cu suma de 3.000 lei« .

D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de 
d-na consilier Aa Monda, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na  Corneliea  Tudorancea  -  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.   
326   a Consiliului  

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.30  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
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Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Vârstnice Neamţ pentru organizarea unei mese festive cu ocazia 
“Zilei Vârstnicului”;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind completarea Capitolul V, art. 10 din contractul de societate civilă 
nr. 54.838 din 23.10.2007;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.33 privind modificarea chiriei percepută lunar locatarilor apartamentelor aflate 
în administrarea SC LocativServ SRL şi modificarea Art. 4 (1) din contractul de delegare a gestiunii 
nr. 15593 din 07.04.2009;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.34 pentru abrogarea HCL nr. 507 din 22.08.2008 privind majorarea tarifelor 
de călătorie  pentru transportul  public local  prin curse regulate  pe raza municipiului  Piatra Neamţ;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.35  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Sindicatul Judeţean  al Pensionarilor  Neamţ pentru organizarea unei mese festive cu ocazia “Zilei 
Vârstnicului”;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.36 privind aprobarea de principiu a unui parteneriat încheiat între municipiul 
Piatra Neamţ şi ANTREC Romania pentru organizarea “Congresului European de Turism Rural” în 
Piatra Neamţ în toamna anului 2012;
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Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.37 privind  alocarea  de principiu  a  unei  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.

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.38 pentru modificarea HCL nr.298 din 07.09.2011 privind alocarea sumei de 
50.000 lei din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ în vederea achiziţionării de ghiozdane tip 
rucsac, pentru elevii claselor I-IV din unităţile şcolare ale municipiului Piatra Neamţ, care provin din 
familii defavorizate socio-economic;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.39  privind  stabilirea  condiţiilor  de  acordare  a  ajutorului  pentru  încălzirea 
locuinţei;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.40  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi 
Federaţia Local Kombat România în vederea organizării ”Galei K1” în Piatra Neamţ;

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

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.41  privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ a 
obiectivului de investiţii ”Sală Polivalentă – 4000 locuri”, str. Mihai Viteazu.

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

D-na  Corneliea  Tudorancea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

D-na Corneliea Tudorancea  – Preşedinte de şedinţă invită consilierii locali să facă propuneri 
pentru alegerea preşedintelui.

Dl.consilier local Dragoş Chitic propune pe dl. Traian Cociorbă.
D-na Corneliea Tudorancea  – Preşedinte de şedinţă,  supune la vot propunerea d-lui  consilier 

local Dragoş Chitic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
D-na Corneliea Tudorancea - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
338   a Consiliului  

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

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

            Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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