
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 12830 din 01.04.2011 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.03.2011 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.825 din 24.03.2011, 
completată  prin  Dispoziţia  nr.  850  din  29.03.2011,  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. Lipsesc motivat: d-na consilier local Luminiţa 
Georgeta  Vârlan.  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  Carmen  Căpitanu  –  Şef  Serviciu  Cadastru  şi  Registru 
Agricol, d-na Ana Şuteu – Şef Serviciu Ptotecţie Socială, d-na Camelia Prisecaru – Director Direcţia  
de Asistenţă Socială, d-na Mariana Lefter- Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe, 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  22 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

Dl.  Stejărel  Nistor–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbal  ale  şedinţelor 
Consiliului Local din data de 23.02.2011 şi 16.03.2011, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr.825 din 24.03.2011, precizând că proiectele  de hotărâre de la nr.21 la nr. 32 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 850 din 29.03.2011.

Dl. Stejărel Nistor – 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 unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan            

3.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în contabilitatea 
municipiului Piatra Neamţ;               

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
4.HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  imobilului,  proprietatea 

municipiului, situat în str. Aleea Viforului, nr. 14, bloc D1, către Poliţia Locală a municipiului Piatra 
Neamţ;

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

terenului în suprafaţă de 380 mp situat în str. Vasile Conta nr. 25;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia 
Ecologică Green Iaşi în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru creşterea gradului de ocupare în 
rândul şomerilor, a persoanelor inactive şi a celor care au părăsit timpuriu şcoala”;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
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7.HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii P.U.G. al municipiului Piatra Neamţ aprobat 
prin HCL nr. 113 din 04.06.1998 până în data de 01.02.2013;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
8.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – masiv Cozla;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
9.HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  bulevardul  Republicii  nr.  18,ș  

pentru BRD Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

10.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.D. – str. Baltagului, pentru Asociaţia în participaţiune 
Agroaliment;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
11.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – str. Pepinierei;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
12.HOTĂRÂRE privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 58 din 23.02.2011;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu persoanele beneficiare de subvenţii de la bugetul 

de stat pentru construirea de locuinţe;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

14.HOTĂRÂRE pentru rectificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 26.03.2010;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

15.HOTĂRÂRE pentru  actualizarea  Regulamentului  privind  regimul  finanţărilor 
nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ alocat pentru activităţi  nonprofit de 
interes local şi a măsurilor sale de aplicare aprobat prin HCL nr. 61 din 14.02.2008;

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

de  publicitate  Mercury  360  Comunication  în  vederea  desfăşurării  unei  campanii  publicitare  în 
municipiul Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
17.HOTĂRÂRE privind stabilirea  criteriilor  proprii  suplimentare  de evaluare  a  veniturilor 

potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate 
de strictă necesitate pentru nevoile unor familii;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
18.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a numărului de personal 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Creşei municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 32 din 26.01.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

20.HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

           Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 850 din 29.03.2011:

21.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Colegiul 
Naţional ”Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ în vederea organizării manifestărilor dedicate împlinirii a 
100 de ani de existenţă;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea unei  asocieri  cu Consiliul  Judeţean Neamţ în vederea 

achiziţionării unui serviciu de asistenţă tehnică pentru un proiect de interes judeţean;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 373 din 23.09.2010;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

24.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 374 din 23.09.2010;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

25.HOTĂRÂRE privind  acordarea  de  cadouri  de  Paşte  familiilor/persoanelor  singure 
defavorizate socio – economic;
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- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
26.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr. 11.546 din 28.03.2011, încheiată 

între Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

27.HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 96 din 16.03.2011;
- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

28.HOTĂRÂRE privind rezilirea contractului de asociere nr. 25259 din 01.05.2007 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compress S.R.L. Botoşani;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
29.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 34 din 26.01.2011;

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

Creştin – Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi” în vederea organizării unor activităţi  cu caracter social în 
Piatra Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
31.HOTĂRÂRE privind asocierea între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. TUTUN şi ZIARE 

S.R.L. în vederea administrării  unor suprafeţe  de teren aferente construcţiilor  provizorii  destinate 
exclusiv difuzării şi comercializării presei şi cărţilor;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
32.HOTĂRÂRE privind  transmiterea  unui  bunul  imobil  –  teren  din  domeniul  public  al 

municipiului  Piatra  Neamţ  şi  administrarea  Consiliului  Local  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  în 
domeniul public al judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

Dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa  intervine  spunând  că  are  câteva  întrebări  pentru 
executiv şi ar vrea să le discute la finalul şedinţei.

Dl.  Primar  Gheorghe  Ştefan  răspunde  că  pe  ordinea  de  zi  există  punctul  II.  Întrebări,  
Interpelări adresate executivului.

Dl. Stejărel Nistor – 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. Stejărel Nistor - 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.97   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2  privind  trecerea  unor  bunuri  imobile  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
98   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.3  privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  acestora  în  contabilitatea 
municipiului Piatra Neamţ;  

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Stejărel Nistor - 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.   
99   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului, proprietatea municipiului, situat în 
Aleea Viforului, nr. 14, bloc D1, către Poliţia Locală a municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
100   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5  privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 10.782 din 22.03.2011 şi vânzarea prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 380 mp situat în str. Vasile Conta nr. 25;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
101   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia Ecologică 
Green Iaşi  în  cadrul  proiectului  ”Servicii  integrate  pentru creşterea  gradului  de ocupare în  rândul 
şomerilor, a persoanelor inactive şi a celor care au părăsit timpuriu şcoala”;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
102   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind  prelungirea valabilităţii P.U.G. al municipiului Piatra Neamţ aprobat prin HCL 
nr. 113 din 04.06.1998, până în data de 01.02.2013;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
103   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – masiv Cozla;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
104   a Consiliului.  
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Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind  aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – bulevardul Republicii nr. 18, pentru BRD 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
105   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobare P.U.D.–str. Baltagului, pentru Asociaţia în participaţiune Agroaliment; 

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
106   a Consiliului.  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – str. Pepinierei;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
107   a Consiliului.  
  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 58 din 23.02.2011;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
108   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind  aprobarea listei  cu persoanele beneficiare  de subvenţii  de la bugetul de stat 
pentru construirea de locuinţe;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
109   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind rectificarea art. 1 din HCL nr. 125 din 26.03.2010;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
110   a Consiliului  
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  Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15  privind actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  din 
bugetul  local  al  municipiului  Piatra  Neamţ  alocat  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  local  şi  a 
măsurilor sale de aplicare, aprobat prin HCL nr. 61 din 14.02.2008

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
111   a Consiliului  

  
Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre  nr.16  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Agenţia  de 
publicitate Mercury 360 Comunication în vederea desfăşurării unei campanii publicitare în municipiul 
Piatra Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
112   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.17  pentru  stabilirea  criteriilor  proprii  suplimentare  de  evaluare  a  veniturilor  potenţiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile unor familii;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
113   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.18  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcţii,  a  numărului  de  personal  şi  a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Creşei municipiului Piatra Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
114   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind abrogarea HCL nr. 32 din 26.01.2011 și concesionarea terenului în suprafață de 
165 mp;

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

Dl. Consilier local Viorel Chirilă anunţă preşedintele de şedinţă că are un amendament la acest 
proiect de hotărâre.
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Dl.Primar Gheorghe Ştefan intervine spunând că dl.  consilier  Viorel Chirilă  are  un interes 
politic, deoarece la şedinţa ordinară din 26.01.2011 a adus un cetăţean din oraşul Roznov, simpatizant 
al PNL.

 Dl. Consilier local Viorel Chirilă informează că nu-l cunoaşte pe acel cetăţean, l-a cunoscut la 
şedinţa ordinară din luna ianuarie. Aduce la cunoştinţa consilierilor că în zona de centru a oraşului, s-a 
efectuat un sondaj de opinie pe un eşantion de 5.111 cetăţeni, cu scopul de a afla câţi cetăţeni sunt de 
acord cu acest proiect de hotărâre. In urma sondajului a reieşit că 4903 de cetăţeni nu sunt de acord. 
De aceea propun următorul amendament «să se facă dezbatere publică şi apoi să se facă licitaţia în  
vederea concesionării » 

Dl. Consilier  local Liviu Negelschi – este un exerciţiu democratic,  am avut convingerea că 
proiectul este bun, poate noi greşim.

Dl.  Primar  Gheorghe  Ştefan  –  proiectul  asupra  căruia  s-a  efectuat  sondajul  este  cel  este 
abrogat.

Dl. Consilier local Viorel Chirilă susţine faptul că se doreşte informarea populaţiei asupra a 
ceea ce se vrea.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – nu pot să supun dezbaterii, ceea ce nu există încă. Să se facă 
proiectul întâi.

Dl. Consilier local Viorel Chirilă - eu am următorul amendament « se va organiza dezbaterea 
publică, după ce este declarat câştigător un proiect, fără a se emite autorizaţia de construire».

Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui  Consilier local 
Viorel Chirilă, care a fost RESPINS cu 6 voturi Pentru (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  16  voturi 
Împotrivă.

Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 16 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.   
115   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț în vederea organizării manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de 
ani de existență;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
116   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind  aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judeţean Neamţ în vederea achiziţionării 
unui serviciu de asistenţă tehnică pentru un proiect de interes judeţean.

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

Dl. Stejărel Nistor - 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. 117   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 373 din 23.09.2010;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 118   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 pentru modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 374 din 23.09.2010;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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.   
119   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind acordarea de cadouri de Paşte familiilor/persoanelor singure defavorizate socio 
– economic;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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. 120   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea Notei de negociere nr. 11.546 din 28.03.2011, încheiată între Comisia 
de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 121   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 pentru rectificarea HCL nr. 96 din 16.03.2011;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 122   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.28  privind  rezilierea  contractului  de  asociere  nr.  25259  din  01.05.2007  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Compress S.R.L. Botoşani;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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. 123   a Consiliului  
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Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 pentru modificarea anexei la HCL nr. 34 din 26.01.2011;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 124   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi Asociaţia Creştin – 
Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi” în vederea organizării unor activităţi cu caracter social în Piatra Neamţ;

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

Dl. Consilier  local Ghoerghe Dumitreasa întreabă executivul  dacă există o colaborare între 
Asociaţia Creştin – Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi” şi Direcţia de Asistenţă Socială.

D-na Viceprimar Ana Monda răspunde că efectuarea anchetelor sociale are la bază colaborarea 
dintre asistentul social al Asociaţiei Creştin Orodoxe şi Direcţia de Asistenţă Socială.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 125   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31  privind asocierea între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. TUTUN şi ZIARE NEAMŢ 
S.R.L.  în  vederea  administrării  unor  suprafeţe  de  teren  aferente  construcţiilor  provizorii  destinate 
exclusiv difuzării şi comercializării presei şi cărţilor;

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.2,  nr.3 şi  nr.5 au avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre şi 
propun adoptarea acestuia.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 126   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind transmiterea unui bun imobil – teren din domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, în domeniul public al judeţului 
Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ;

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

Dl. Stejărel Nistor - 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. 127   a Consiliului  

Dl. Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 20 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.

D-na  consilier  local  Elena  Boengiu  propune pe dl.  Consilier  local  Popa Gheorghe Dan în 
funcţia de preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni.

Dl. Stejărel Nistor - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-nei consilier local Elena 
Boengiu, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. Stejărel Nistor - 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. 128   a Consiliului  
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Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl.  Stejărel Nistor – Preşedinte de şedinţă – _________________

            Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _________________

MN/MN
2 ex.
Ds.I
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