
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 42.769 din 17.12.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 12.12.2012 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.2263  din  06.12.2012,  completată  prin 
Dispoziţia nr.2272 din 07.12.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  -  Gheorghe tefan,  Ș dl.  Viceprimar  – Dragoş Chitic,  d-na 
Viceprimar – Elena-Monica Anton, d-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului şi  21 consilieri, care au 
fost  aleşi.  De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  dl.  Vasile  Vi an  -  Consultant  administra ieș ț  
publică,  d-na  Dorina  Staicu  –  Director  Direcţia  Economică,   dl.  Dan Florea  –  Direc ia  Urbanism iț ș  
Cadastru, d-na Cristina Movilă – Biroul Resurse Umane, dl.Irinel Pascu – Serviciul Gospodărie Comunală 

i  Investi ii,  d-na  Mariana  Barna  -  ef  Serviciu  Administrare  Patrimoniu,  dl.  Gabriel  Muraru  -  efș ț Ș Ș  
Serviciu Comunicare i Management Integrat,  dl.  Florin Fecic - consilier  primar,  d-na Nicoleta Mateiș  
- ef Serviciul Administra ie Publică Locală, dl. Drago  tefan –consilier juridic Aparatul Permanent deȘ ț ș Ș  
Lucru  al  Consiliului  Local,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din  subordinea  consiliului  local  şi 
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
D-na Lumini a  Vârlan – Preşedinte  de Şedinţă  supune la  vot  Procesele  Verbale  ale  şedinţelorț  

Consiliului Local din data de  21.11.2012 i 05.12.2012, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.ș
D-na Lumini a Vârlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conformț  Dispoziţiei 

nr.2263/06.12.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 35 la nr.39 au fost introduse pe ordinea 
de zi prin Dispoziţia nr. 2272 din 07.12.2012, iar  proiectele de hotărâre nr.4 i nr.23 auș  fost retrase de pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 2286 din 11.12.2012.

D-na Lumini a Vârlan ț – 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  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  par ială  parter  iș ț ș  
recompartimentarea  Spa iului  comercial  proprietate  privată,  bulevardul  Decebal  nr.  14,  Complexulț  
comercial Miori a – parterul Bl. P+10;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

2.HOTĂRÂRE privind   aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  parter  a  Spa iuluiș ț  
comercial proprietate privată, str. 1 Decembrie 1918, bl. M1, parter comercial;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

3.HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Schimbarea  destina ieiș ț  
Apartamentului în Sediu firmă – birouri i extinderea parter, proprietate privată, str. Mihai Eminescu nr.ș  
25, bl. D3, sc. B, parter, ap. 18;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

4.HOTĂRÂRE privind  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Modernizare  Pia a  Mihailș ț  
Kogălniceanu;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ
           5.HOTĂRÂRE privind  atribuirea denumirii ”Corneliu Coposu” unei străzi din municipiul Piatra 
Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

6.HOTĂRÂRE privind   completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învă ământului preuniversitar din municipiul Piatra Neam ;ț ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ
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7.HOTĂRÂRE privind  înregistrarea  în  domeniul  privat  a  unor  bunuri  imobile  proprietatea 
municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

8.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 198/29.04.2009;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

9.HOTĂRÂRE privind   transmiterea  în  administrare,  între inere  i  exploatare  către  S.C.ț ș  
Locativserv S.R.L. a unui spa iu, în suprafa ă de 120 mp,  situat la etajul III,  în incinta complexuluiț ț  
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

10.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  par ial  al  terenurilor  apar inând  domeniuluiț ț  
privat al municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

11.HOTĂRÂRE privind  prelungirea  perioadei  de  folosin ă  gratuită  a  spa iului,  situat  în  str.ț ț  
Mihai Viteazu nr. 27, bl. C5, sc. E, tronson A2, cota 6 – 88, în suprafa ă de 107,38 mp, de către Parohiaț  
Sfin ii Trei Ierarhi din municipiul Piatra Neam ;ț ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

12.HOTĂRÂRE pentru   modificarea  contractului  nr.  7.719  din  01.05.2012  încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L.;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

13.HOTĂRÂRE pentru   modificarea  contractului  nr.  36.984  din  01.11.2011  încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L.;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

14.HOTĂRÂRE privind   însu irea  pre urilor  de  pia ă  ale  bunurilor  imobile  apar inândș ț ț ț  
domeniului privat al municipiului Piatra Neamț i aprobarea vânzării acestoraș ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

15.HOTĂRÂRE privind   aprobarea  nivelului  chiriei,  redeven ei,  precum  i  a  contravaloriiț ș  
folosin ei fără forme legale, a imobilelor apar inând municipiului Piatra Neam , pentru anul 2013;ț ț ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ
          16.HOTĂRÂRE privind  înregistrarea în domeniul public a unui bun imobil – teren, proprietatea 
municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

17.HOTĂRÂRE privind  tranmiterea în folosin ă gratuită,  pe o perioadă de 49 de ani,  cătreț  
Comunitatea Penticostală a terenului în suprafa ă de 793,5 mp, proprietatea municipiului Piatra Neam ,ț ț  
situat în str. Moldovei;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

18.HOTĂRÂRE privind   modificarea  contractului  nt.  28.238  din  15.11.2012  încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i SC Grupul de presă Accent;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

19.HOTĂRÂRE privind  închirierea unui de teren, în suprafa ă de 100 mp, situat în Cartierulț  
Văleni în vederea amplasării unei construc ii – tip chio c cu destina ia de activitate comercială;ț ș ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

20.HOTĂRÂRE privind  prelungirea contractului de închiriere nr. 3065 din 12.01.2007 încheiat 
între municipiul Piatra Neam  i PF Vornicu Elena;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

21.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe i înregistrarea în patrimonial municipiuluiș  
Piatra Neam  a investi iei ”Dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla, etapa a II – a”;ț ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

22.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de societate civilă nr. 56.927 din 8.12.2006 
încheiat între municipiul Piatra Neam  i S.C. Perla Invest;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

23.HOTĂRÂRE privind  modificarea  anexei  la  contractul  de  societate  civilă  nr.  13.104  din 
1.04.2010 încheiat între municipiului Piatra Neam  i S.C. CMI Urban;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului  local  al  spa iilor  verzi  ale  municipiului  Piatraț  
Neam ;ț
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               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ
25.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor i taxelor locale, pentru anul 2013;ș

               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ
26.HOTĂRÂRE privind  alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere iș  

religie”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

27.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

28.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 265 din 28.08.2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

29.HOTĂRÂRE  privind acordarea de presta ii financiare excep ionale pentru elevii care provinț ț  
din familii defavorizate socio – economic;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

30.HOTĂRÂRE pentru modificarea  HCL nr.  93 din 05.03.2009 privind aprobarea proiectului 
RESTAURAREA I PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE I CULTURALE – CURTEA DOMȘ Ș -
NEASCĂ, DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAM  - PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, AMENAJĂRILEȚ  
ALE CIRCULA IILOR PIETONALE I CAROSABILE – PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTEȚ Ș -
RANE, cod SMIS 11177, precum i a cheltuielilor legate de proiectș ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

31.HOTĂRÂRE pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  135/16.03.2009  privind  aprobarea 
proiectului „Reabilitarea si modernizarea spatiilor din strada Stefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamt pentru  
furnizarea unor servicii sociale”, cod SMIS 11178 si acheltuielilor legate de acest proiect in cadrul POR , 
Axa prioritara 1, D.M.I. 1.1 , Subdomeniu Centre Urbane;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

32.HOTĂRÂRE privind aprobarea execu iei bugetare la data de 7 decembrie 2012;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

33.HOTĂRÂRE privind punerea la dispozi ia Legii nr. 10 a unor suprafe e de teren pentru a fiț ț  
acordate în compensare pentru terenuri preluate abuziv;
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

34.HOTĂRÂRE privind alegerea Pre edintelui de edin ă;ș ș ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1539 din 22.08.201

35.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului comisiei  numite prin HCL nr. 280/14.09.2012 şi 
continuarea  procedurii  de  constituire  a  consiliilor  de  administraţie  la  societăţile  comerciale  unde 
municipiul Piatra Neamţ are calitatea de acţionar;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
       36.HOTĂRÂRE privind  anularea  creanţelor  fiscale  restante  existente  în  sold,  la  data  de 
31.12.2012;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
 37.HOTĂRÂRE privind  rectificarea  bugetelor  centrelor  bugetare  aflate  în  subordinea 
municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan          
38.HOTĂRÂRE privind  atribuirea  a  12  autorizaţii  pentru  realizarea  serviciului  de  transport 

persoane în regim taxi;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan                                                                 

 39.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 131 din 07.10.2004;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.1  privind  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  par ială  parter  iș ț ș  
recompartimentarea  Spa iului  comercial  proprietate  privată,  bulevardul  Decebal  nr.  14,  Complexulț  
comercial Miori a – parterul Bl. P+10;ț
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Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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.350   

a Consiliului.
 

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.2  privind  aprobare  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –  Extinderea  parter  a  Spa iului  comercialș ț  
proprietate privată, str. 1 Decembrie 1918, bl. M1, parter comercial;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 351   

a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobare P.U.Z. i R.L.U. aferent – Schimbarea destina iei Apartamentului în Sediuș ț  
firmă – birouri i extinderea parter, proprietate privată, str. Mihai Eminescu nr. 25, bl. D3, sc. B, parter,ș  
ap. 18; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre ini iat, care aț  

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.352   

a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5  privind atribuirea denumirii ”Corneliu Coposu” unei străzi din municipiul Piatra Neamț;

Comisiile de specialitate nr.2 i nr.4 au avizat favorabil ș proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 353   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6  privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea învă ământuluiț  
preuniversitar din municipiul Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 354   
a Consiliului.
  

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7  privind înregistrarea în domeniul  privat  a unor bunuri imobile  proprietatea  municipiului 
Piatra Neam ;ț

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 355   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  198/29.04.2009 cu  privire  la  concesionarea  iș  
închirierea terenurilor proprietatea municipiului Piatra Neamț;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu ș intervine spunând că suprafa a maximă a terenurilor ce seț  

pot închiria fără licita ie publică să fie de 200 mp;ț
Dl. Primar Gheorghe tefan intervine spunând că la următoarea edin ă de consiliu se va stabiliȘ ș ț  

200 mp suprafa a de închirie a terenurilor, fără licita ie publică.ț ț
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu  1 vot ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Vasile Popescu), 3 voturi AB INERE (dl.consilierȚ  
local Ion Cazacu, dl.consilier local Cătălin Drăgu anu, d-na consilier local Silvia Baidan) i 19 voturiș ș  
PENTRU.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 356   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind transmiterea în administrare, între inere i exploatare către S.C. Locativserv S.R.L. aț ș  
unui spa iu, în suprafa ă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului comercial de tip mall, str.ț ț  
Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neam ;ț

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.3  i  nr.4  au avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu intervine spunând că plata utilită ilor ar trebui să cadă înș ț  
sarcina SC Locativserv SRL.

D-na Viceprimar Monica Anton men ionează că toate contractele de închiriere prevăd faptul căț  
plata utilită ilor cade în sarcina chiria uluiț ș .

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 357   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.10 privind  aprobarea  inventarului  par ial  al  terenurilor  apar inând  domeniului  privat  alț ț  
municipiului Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre ini iat, care aț  

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 358   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind prelungirea perioadei de folosin ă gratuită a spa iului, situat în str. Mihai Viteazuț ț  
nr. 27, bl. C5, sc. E, tronson A2, cota 6 – 88, în suprafa ă de 107,38 mp, de către Parohia Sfin ii Treiț ț  
Ierarhi din municipiul Piatra Neamț;

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

D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre ini iat, care aț  
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 359   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 pentru  modificarea contractului nr. 7.719 din 01.05.2012 încheiat între municipiul Piatra 
Neam  i S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L.;ț ș

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 360   
Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 pentru  modificarea contractului nr. 36.984 din 01.11.2011 încheiat între municipiul Piatra 
Neam  i S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.Lț ș

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu 22 voturi PENTRU i 1 vot Împotrivăș .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 361   
Consiliului.

  D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind însu irea pre urilor de pia ă ale bunurilor imobile apar inând domeniului privat alș ț ț ț  
municipiului Piatra Neamț i aprobarea vânzării acestoraș ; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu 22 voturi Pentru i 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu)ș ș .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 362   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15  privind aprobarea nivelului chiriei, redeven ei, precum i a contravalorii folosin ei fărăț ș ț  
forme legale, a imobilelor apar inând municipiului Piatra Neam , pentru anul 2013;ț ț

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 363   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.16  privind  înregistrarea  în  domeniul  public  a  unui  bun  imobil  –  teren,  proprietatea 
municipiului Piatra Neam ;ț

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 364   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17  privind transmiterea în folosin ă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, către Comunitateaț  
Penticostală a terenului în suprafa ă de 793,5 mp, proprietatea municipiului Piatra Neam , situat în str.ț ț  
Moldovei;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost  aprobat cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (d-na Consilier local Ana Ioni ă) i 2 voturi Ab inereț ș ț  
(dl.consilier local Ion cazacu i d-na consilier local Silvia Baidan)ș .
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 365   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 pentru modificarea contractului nt. 28.238 din 15.11.2012 încheiat între municipiul Piatra 
Neam  i SC Grupul de presă Accent;ț ș

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 366   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19  privind închirierea unui de teren, în suprafa ă de 100 mp, situat în Cartierul Văleni înț  
vederea amplasării unei construc ii – tip chio c cu destina ia de activitate comercială;ț ș ț

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu 22 voturi PENTRU i 1 vot AB INERE (dl.consilier local Cătălin Drăgu anu).ș Ț ș
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 367   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.20  privind  prelungirea  contractului  de  închiriere  nr.3065  din  12.01.2007  încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i PF Vornicu Elena;ț ș

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 368   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21  privind constituirea de mijloace fixe i înregistrarea în patrimonial municipiului Piatraș  
Neam  a investi iei ”Dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla, etapa a II – a”;ț ț

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia .
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 369   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind modificarea contractului de societate civilă nr. 56.927 din 8.12.2006 încheiat între 
municipiul Piatra Neam  i S.C. Perla Invest;ț ș

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 370   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea Registrului local al spa iilor verzi ale municipiului Piatra Neamț ț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 371   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale, pentru anul 2013ș ;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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Dl.consilier local Cătălin Drăgu anș u prezintă următorul amendament: ”propun reducerea cotei de 
impozitare pentru bunurile imobile apar inând persoanelor juridice de  la 1,5% la 1%”ț

D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
Respins cu 9 voturi Pentru, 2 voturi Ab inere i 12 voturi Impotrivă.ț ș

D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat cu 16 voturi PENTRU, 2 voturi Împotrivă (dl.consilier Cătălin Drăgu anu i d-na consilierș ș  
local  Iliesi  Ecaterina)  i  5  voturi  Ab inere  (dl.consilier  local  Ion  Cazacu,  d-na  consilier  local  Silviaș ț  
Baidan, dl.consilier  local  Constantin Teodorescu,  dl.  Consilier  local Vasile Popescu, dl.consilier  local 
Victor Marghidan).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 372   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere i religie”ș ;

Comisiile de specialitate nr.1 i nr.4 a avizat favorabil ș proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 373   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind încheierea unor parteneriate;

Comisiile de specialitate nr.1 i nr.4 a avizat favorabil ș proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

Dl.consilier local Cătălin Drăgu anu prezintă următorul amendament: ”pentru Asocia ia Sportingș ț  
Club Piatra Neam  propun suma de 5000 lei i pentru Asocia ia Cre tin Ortodoxă ”Sfin ii trei Ierahi”ț ș ț ș ț  
propun suma de 15.000 lei”.  

D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
Respins cu 10 voturi Pentru i 13 voturi Impotrivă.ș

D-na Lumini a Vârlan  ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost  aprobat cu 17 voturi PENTRU, 3 voturi Împotrivă (dl.consilier Cătălin Drăgu anu i d-na consilierș ș  
local Iliesi Ecaterina i d-na consilier  local Silvia Baidan) i 3 voturi Ab inere (dl.consilier local Ionș ș ț  
Cazacu, dl.consilier local Constantin Teodorescu, dl. Consilier local Vasile Popescu).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 374   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.28  pentru  modificarea  HCL nr.265  din  28.08.2012  privind  aprobarea  organigramei  i  aș  
statului de func ii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț ț;

Comisiile de specialitate nr.1 i nr.4 a avizat favorabil ș proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia.

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 375   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind  acordarea de presta ii financiare excep ionale pentru elevii care provin din familiiț ț  
defavorizate socio – economic;

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.4  i  nr.5  a  avizat  favorabil  ș proiectul  de hotărâre  şi  propune 
adoptarea acestuia.

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 376   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind pentru modificarea HCL nr. 93 din 05.03.2009 privind aprobarea proiectului RES-
TAURAREA I  PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE I  CULTURALE –  CURTEA DOMȘ Ș -
NEASCĂ, DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAM  - PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, AMENAJĂRILEȚ  
ALE CIRCULA IILOR PIETONALE I CAROSABILE – PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTEȚ Ș -
RANE, cod SMIS 11177, precum i a cheltuielilor legate de proiectș ;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 377   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.31  pentru  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  135/16.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
„Reabilitarea si modernizarea spatiilor din strada Stefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamt pentru furnizarea  
unor servicii  sociale”, cod SMIS 11178 si acheltuielilor  legate  de acest  proiect  in cadrul POR , Axa 
prioritara 1, D.M.I. 1.1 , Subdomeniu Centre Urbane;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 378   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea execu iei bugetare la data de 7 decembrie 2012;ț

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 379   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind punerea la dispozi ia Legii nr. 10 a unor suprafe e de teren pentru a fi acordate înț ț  
compensare pentru terenuri preluate abuziv;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 380   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind aprobarea raportului comisiei numite prin HCL nr. 280/14.09.2012 şi continuarea 
procedurii  de constituire  a consiliilor  de administraţie la societăţile comerciale  unde municipiul Piatra 
Neamţ are calitatea de acţionar;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 381   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind anularea creanţelor fiscale restante existente în sold, la data de 31.12.2012;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 382   
a Consiliului.

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 privind  rectificarea bugetelor centrelor bugetare aflate în subordinea municipiului Piatra 
Neamţ;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 383   
a Consiliului

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind  atribuirea a 12 autorizaţii  pentru realizarea serviciului de transport persoane în 
regim taxi;

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 384   
a Consiliului

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 pentru modificarea HCL nr. 131 din 07.10.2004 privind transmiterea în folosin ă gratuităț  
pe o perioadă de 10 ani a suprafe ei de 975,92 mp – parter i etaj I – Colegiului Universitar de Muzicăț ș  
Piatra Neam  situat în incinta Colegiului Tehnic Piatra Neam ;ț ț

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

D-na Lumini a Vârlan  ț - 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. 385   
a Consiliului

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă.

Dl.Viceprimar Drago  Chitic propune pe d-na consilier local Ana Monda.ș
Dl. Consilier local Gheorghe Balan propune pe d-na consilier local Aurelia Simionică.
D-na Lumini a Vârlan ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-lui Viceprimar Dragoș 

Chitic, care a fost aprobată cu 18 voturi Pentru, 1 vot Ab inere (dl.consilier local Ion Cazacu) i 4 voturiț ș  
Împotrivă (dl.consilier local Vasile Popescu, d-na consilier local Silvia Baidan, dl. Consilier local Victor  
Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu)ș
  

Nemaifiind alte probleme de discutat,  d-na Lumini a Vârlan – Preşedinte de Şedinţă – declarăț  
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
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D-na Lumini a ț VARLAN  – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

D-na Oana SÂRBU -  Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.Ds.I
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