
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.11529 din 03.04.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.03.2012 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.504 din 23.03.2012, rectificată prin Dispoziţia 
completată  prin  Dispoziţia  nr.519  din  26.03.2012,  completată  prin  Dispoziţia  nr.564  din  28.03.2012, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, d-na Viceprimar - Ana Monda dl. Vasile 
Vişan – Secretarul Municipiului şi  21 consilieri,  care au fost aleşi.  De asemenea,  în calitate de invitaţi 
participă: d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, dl. Dan Florea- Arhitectul Municipiului, d-ra 
Claudia Jitianu – Director Direcţia Taxe şi Impozite, d-ra Irina Gheorghică – Biroul Resurse Umane, d-na 
Oana Tian, d-na Oana Irimia, d-na Lucica Popârda – Directia Dezvoltare şi Implementare Proiecte,  d-ra 
Oana  Catzaiti  –  Şef  Serviciu  Administraţie  Publică  Locală, dl.  Dragoş  Ştefan  –  consilier  juridic  al 
Aparatului  Permanent  de Lucru al  Consiliului  Local,  directori  ai  societăţilor  comerciale  din subordinea 
consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

şedinţelor Consiliului Local din data de  22.02.2012 şi 09.03.2012, care au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 504 din 23.03.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.34 la nr. 53 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 519 din 26.03.2012, iar proiectele de hotărâre nr.16 şi nr.31 au fost retrase 
de pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 564 din 28.03.2012.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  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  modificarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente  acestora 
proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ, în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

2.HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat 
în str. Mihai Eminescu nr.3, în vederea extinderii cabinetului de avocatură existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat 
în Piaţa Ştefan cel Mare nr.16, în vederea extinderii spaţiului comercial existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE   privind  concesionarea fără licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 33 mp, 
situat în str. Lt. Drăghescu nr.7, bl.E5, în vederea extinderii sediului firmă-birouri existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE   privind aprobarea Contului annual de execuţie a bugetului local al municipiului 
Piatra Neamţ, pe anul 2011;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

8.HOTĂRÂRE   privind aprobarea organigramei,  statului  de funcţii,  numărului  de personal  şi  a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Creşei municipiului Piatra Neamţ;
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan             
9. HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamţ;
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

10.  HOTĂRÂRE  pentru modificarea contractului de concesiune nr.18.684/10.12.1999, actualizat 
până la data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI Urban SA; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11.  HOTĂRÂRE   pentru  unele  măsuri  privind  administrarea  patrimoniului  Municipiului  Piatra 
Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

12. HOTĂRÂRE  pentru completarea HCL nr.56 din 29.02.2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

13. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.275 din 25.08.2011 privind vânzarea terenurilor cotă 
parte  indiviză  proprietate  privată  a  Municipiului  Piatra  Neamţ,  aferente apartamentelor  cu destinaţia  de 
locuinţe colective construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

14.  HOTĂRÂRE   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor suprafeţe de 
teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

15.  HOTĂRÂRE   privind  însuşirea  Rapoartelor  de  evaluare  a  unor  bunuri  imobile  aparţinând 
domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

16.  HOTĂRÂRE   privind  vânzarea  unor  bunuri  imobile  aparţinând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

17. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.97/05.03.2009 privind aprobarea proiectului „Crearea 
de spaţii publice urbane în Municipiul Piatra Neamţ, prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări, în 
zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B-dul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu” 
– Cod SMIS 11176, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

18.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  Actului  adiţional  nr.2  la  Acordul  de  parteneriat 
nr.2961/10079/11.03.2010 pentru realizarea proiectului „Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a 
sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de  Artă,  Muzeul  de  Etnografie,  Teatrul  Tineretului,  Turnul 
Clopotniţă, Ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă ale Curţii Domneşti şi muzeul aferent”, cod SMIS 
5868;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19. HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului modificat pentru realizarea proiectului „Restaurarea 
şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin 
reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Artă, Muzeul de 
Etnografie, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă ale Curţii  
Domneşti şi muzeul aferent”, cod SMIS 5868;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20.  HOTĂRÂRE   privind  modificarea  HCL  nr.93/05.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
„Restaurarea şi punerea în valoare a tonei istorice şi culturale – Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ  –  prin  amenajări  urbanistice,  amenajările  ale  circulaţiilor  pietonale  şi  carosabile  –  pasaj  auto 
subteran, parcaje subterane”, cod SMIS 11177, precum şi a cheltuielilor legate de proiect; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

21.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de parteneriat între municipiul 
Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din 
strada Ştefan cel Mare nr.23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale” şi a cheltuielilor legate 
de proiect, în cadrul Programului Operaţional regional, Axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.1, 
Sub-domeniu: Centre urbane;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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22.  HOTĂRÂRE   privind  actualizarea  evidenţei  unor  terenuri  din  proprietatea  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

23. HOTĂRÂRE  privind aprobarea schimbării denumirii şcolii cu clasele I-VIII nr.8 Piatra Neamţ, 
în Şcoala Gimnazială „Dumitru Bezem”, Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

24.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Locuinţă  individuală  D+P+M, 
proprietatea Lazăr Mircea şi Lazăr Elena, str. Pietrelor nr.12;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

25. HOTĂRÂRE  privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Desfiinţarea părţii proprietatea SC 
Asiri Internaţional SRL din Centrala termică nr.34, 2. Construirea unui Bloc de locuinţe colective S+P+3 
-5E,  cu  spaţii  comerciale  şi  sedii  firmă  –  birouri  la  parter,  parcare  la  subsol,  proprietatea  SC  Asiri 
Internaţional SRL, str.Obor nr.1A, bl.O16; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

26.  HOTĂRÂRE   pentru modificarea HCL nr.135 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului 
„reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23, Piatra Neamţ pentru furnizarea unor 
servicii  sociale”  şi  a  cheltuielilor  legate  de  proiect,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa 
prioritară 1, Domeniu major de inervenţie 1.1, Sub-domeniu:Centre urbane ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

27.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii  ale Direcţiei  Taxe şi 
Impozite pentru anul 2012; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

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

29. HOTĂRÂRE  privind unele măsuri pentru administrarea patrimoniului; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

30.  HOTĂRÂRE   privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ,  ca  membru  fondator,  la 
constituirea „Asociaţiei pentru dezvoltarea şi promovarea turismului Neamţ”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

31.  HOTĂRÂRE   privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  Emilia 
Chiriţă, pentru editarea lucrării de doctorat „Mateiu I.Caragiale şi barocul levantin”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

32. HOTĂRÂRE  privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2012; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

33. HOTĂRÂRE  privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

D-na Georgeta Luminiţa  Vârlan  – Preşedinte  de şedinţă prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de 
hotărâri, introduse pe ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 519 din 26.03.2012:

34. HOTĂRÂRE  privind stabilirea unor tarife de lucrări; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

35. HOTĂRÂRE  privind modificarea art.1 din HCL nr.300 din 11.08.2010; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

36.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea schimbării denumirii unor unităţi şcolare, care aprţin reţelei 
şcolare a învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ, începând cu anul şcolar 2012-2013; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

37. HOTĂRÂRE  privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgenţă din 
Bugetul Local, în anul 2012; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

38.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  formularului  de  cerere  pentru  acordarea  beneficiilor  de 
asistenţă socială din bugetul local; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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39.  HOTĂRÂRE   pentru modificarea HCL nr.435/2011 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-
economici  din  studiul  de  fezabilitate  „reparaţii,  finisaje  interioare,  instalaţii,  dotări,  amenajări  şi 
recompartimentări corp existent – Centrul Social „Împreună”, str. Gavril Galinescu nr.46 din Municipiul 
Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

40.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea taxelor de păşunat, a taxelor de gloabă şi a contractului de 
păşunat, încheiat cu deţinătorii de animale de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2012; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

41.  HOTĂRÂRE  privind modificarea art.1 din HCL nr.36 din 25.01.2008, modificată prin HCL 
nr.415 din 21.12.2011; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

42.  HOTĂRÂRE   privind  modificarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  pentru  aparatul  de 
specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

43.  HOTĂRÂRE   privind  obţinerea  unui  credit  pentru  asigurarea  resurselor  financiare  pentru 
susţinerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

44.  HOTĂRÂRE   privind  încheierea  unui  act  adiţional  la  Protocolul  de  colaborare 
nr.31325/27.06.2008, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare din Piatra 
Neamţ, pentru continuarea proiectului „Centrul de Servicii Specializate Primăria Alături de Voi”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

45. HOTĂRÂRE  privind corecţia valorii de inventar a unui bun corporal constituit ca mijloc fix în 
contabilitatea municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

46.  HOTĂRÂRE   privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  în  patrimoniul 
municipiului Piatra Neamţ; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

47. HOTĂRÂRE  privind aprobarea includerii în bugetul municipiului Piatra Neamţ pe anul 2012 a 
sumei necesare pentru mentenanţa anuală a obiectivului „Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului 
ansamblu de management al deşeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamţ”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

48.  HOTĂRÂRE  privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamţ şi 
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

49. HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

50. HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parţial al terenului aparţinând domeniului public al 
municipului Piatra Neamţ, pe care sunt amplasate centrale termice tip container;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

51.  HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.401 din 08.09.2009 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico  – economici  din  Studiul  de  fezabiliate  pentru  investiţia  „30 module  locuinţe  sociale  cu  câte  2 
apartamente/modul – cartier Văleni” din municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

52. HOTĂRÂRE  privind reducerea capitalului social al SC CMI Urban SA;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

53.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea Notei  de negociere  nr.9329 din 19.03.2009 încheiată  între 
Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamţ şi SC Publiserv SRL;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.1  privind modificarea  suprafeţelor  unor  construcţii  şi  terenuri  aferente  acestora 
proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ, în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar;
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Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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.68   a   
Consiliului.
 

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat 
în str. Mihai Eminescu nr.3, în vederea extinderii cabinetului de avocatură existent;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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.69   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind  concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12 mp, 
situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr.16, în vederea extinderii spaţiului comercial existent; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 70   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind  concesionarea fără licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 33 mp, 
situat în str. Lt. Drăghescu nr.7, bl.E5, în vederea extinderii sediului firmă-birouri existent; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 71   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.5  privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 72   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.6  privind aprobarea Contului anual de execuţie a 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 Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 73   a   
Consiliului.
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D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.7 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2012;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 74   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.8  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, 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.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 75   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.9 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.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 76   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.10  privind pentru modificarea contractului  de concesiune nr.18.684/10.12.1999, 
actualizat până la data de 24.03.2006, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI Urban SA; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 77   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.11  privind unele măsuri  pentru administrarea  patrimoniului  Municipiului  Piatra 
Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 78   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.12 pentru completarea HCL nr.56 din 29.02.2012;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost  aprobat cu 7 voturi Abţinere (dl. Consilier local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
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Dumitreasa, dl. Consilier local Liviu Negelschi, dl. Consilier local Vasile Ouatu, dl. Consilier local Neculai 
Tănase, dl. Consilier local Neculai Timaru şi d-na  Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 79   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.275 din 25.08.2011 privind vânzarea terenurilor cotă 
parte  indiviză  proprietate  privată  a  Municipiului  Piatra  Neamţ,  aferente apartamentelor  cu destinaţia  de 
locuinţe colective construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 80   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.14  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor suprafeţe de 
teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost  aprobat cu 6 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl.  Consilier  local 
Neculai Timaru şi d-na  Consilier local Aurelia Simionică) şi 17 voturi Pentru.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 81   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.15  privind  însuşirea  Rapoartelor  de  evaluare  a  unor  bunuri  imobile  aparţinând 
domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 82   a   
Consiliului.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.17  pentru  modificarea  HCL  nr.97/05.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
„Crearea de spaţii publice urbane în Municipiul Piatra Neamţ, prin construirea unui pod şi a unei arii de 
parcări, în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B-dul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului 
Cuejdiu” – Cod SMIS 11176, precum şi a cheltuielilor legate de proiect;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 83   a   
Consiliului.

  D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.18  privind  aprobarea  Actului  adiţional  nr.2  la  Acordul  de  parteneriat 
nr.2961/10079/11.03.2010 pentru realizarea proiectului „Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi 
culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a 
sitului  şi  clădirilor  de  patrimoniu:  Muzeul  de  Artă,  Muzeul  de  Etnografie,  Teatrul  Tineretului,  Turnul 
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Clopotniţă, Ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă ale Curţii Domneşti şi muzeul aferent”, cod SMIS 
5868;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 84   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.19  privind  privind  aprobarea  bugetului  modificat  pentru  realizarea  proiectului 
„Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ – prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Artă,  
Muzeul de Etnografie, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi ruinele zidului de incintă 
ale Curţii Domneşti şi muzeul aferent”, cod SMIS 5868;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 85   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.20  privind  modificarea  HCL  nr.93/05.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
„Restaurarea şi punerea în valoare a tonei istorice şi culturale – Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ  –  prin  amenajări  urbanistice,  amenajările  ale  circulaţiilor  pietonale  şi  carosabile  –  pasaj  auto 
subteran, parcaje subterane”, cod SMIS 11177, precum şi a cheltuielilor legate de proiect; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 86   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de parteneriat între municipiul 
Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din 
strada Ştefan cel Mare nr.23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale” şi a cheltuielilor legate 
de proiect, în cadrul Programului Operaţional regional, Axa prioritară 1, domeniu major de intervenţie 1.1, 
Sub-domeniu: Centre urbane;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 87   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.22  privind  actualizarea  evidenţei  unor  terenuri  din  proprietatea  privată  a 
municipiului Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 88   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea schimbării denumirii şcolii cu clasele I-VIII nr.8 Piatra Neamţ, 
în Şcoala Gimnazială „Dumitru Bezem”, Piatra Neamţ;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 89   a   

Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.24 privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Locuinţă  individuală  D+P+M, 
proprietatea Lazăr Mircea şi Lazăr Elena, str. Pietrelor nr.12;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 90   a   

Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de hotărâre nr.25 privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Locuinţă  individuală  D+P+M, 
proprietatea Lazăr Mircea şi Lazăr Elena, str. Pietrelor nr.12;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 91   a   

Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.26  pentru modificarea HCL nr.135 din 26.03.2009 privind aprobarea proiectului 
„reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr.23, Piatra Neamţ pentru furnizarea unor 
servicii  sociale”  şi  a  cheltuielilor  legate  de  proiect,  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa 
prioritară 1, Domeniu major de inervenţie 1.1, Sub-domeniu:Centre urbane ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 92   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei  Taxe şi 
Impozite pentru anul 2012;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 93   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.28 privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
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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 Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 94   a   
Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind unele măsuri pentru administrarea patrimoniului;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun respingerea 
acestuia.

Dl. Consilier local Dragoş Chitic informează Consiliul Local asupra faptului că proiectul de hotărâre 
face referire la zona Pieţei Centrale, respectiv parcările adiacente. Acestea, în prezent, sunt în administrarea 
unei firme, care a adus în anul 2011 o redevenţă de peste 345.000 lei. Toate cheltuielile legate de aceste 
parcări sunt achitate de această firmă, municipiul neparticipând la aceste cheltuieli. Parcările de peste podul 
Cuejdi deservesc Pompierii, Poliţia Municipiului, cât şi Tribunalul. In ceea ce priveşte preţul parcării, suma 
este modică, respectiv 1 leu.

Dl. Consilier local Viorel Chirilă intervine spunând că îe ordinea de zi la iniţiator a fost trecut primar 
Gheorghe  Ştefan,  dar  de  fapt  iniţiatorii  acestui  proiect  sunt  consilierii  locali  Viorel  Chirilă  şi  Liviu 
Negelschi. Legea prevede  ca spaţiile comerciale să pună la dispoziţia clienţilor locuri de parcare gratuite, 
aşa cum este în Kaufland sau la Galeria Mall. Primăria ar putea încasa mai mult, dacă gestionarea aparatelor 
de taxare ar fi făcută corespunzător. Consilierii PDL ar trebui să înţeleagă că aprobând acest proiect de 
hotărâre, vor face un serviciu cetăţenilor.

Dl. Consilier local Gheorghe Dan Popa aduce la cunoştinţa Consiliului Local faptul că a stat de 
vorbă cu cetăţenii şi aceştia au afirmat că ar fi păcat şi că nu sunt de acord. Comercianţii pot folosi locurile  
de parcare toată ziua, iar clienţii nu vor mai avea unde să parcheze. Colegii de la USL să nu se supere, dar  
proiectul de hotărâre nu este suficient argumentat.

D-na Consilier local Cornelia Tudorancea informează că la Kaufland într-adevăr sunt multe locuri 
de parcare gratuite, dar acolo este un singur comercian. Dacă parcările de la piaţă ar fi gratuite, comercianţii  
şi  locuitorii  din  zonă  ar  parca  acolo  şi  locurile  de  parcare  ar  fi  veşnic  ocupate,  clienţii  nemaiavând 
posibilitatea de a găsi un loc liber. Menţionează că acest punct de vedere nu aparţine numai dumneaei. 
Preţul parcării este derizoriu, în străinătate preţurile sunt mai mari.

Dl. Consilier  local Gheorghe Dumitreasa întreabă executivul dacă aparatele  de taxare primesc şi 
bancnote?

D-na Consilier local Cornelia Tudorancea răspunde că aparatele de taxare primesc numai monede.
Dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi  intervine  spunând  că  iniţiativa  lor  are  la  bază  solicitările 

cetăţenilor.
Dl. Consilier local Andrei Baciu menţionează că parcările de la Kaufland sunt ale comerciantului. 

De ce nu dăm gratuit toate parcările din oraş ?
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 

care a fost RESPINS cu 6 voturi PENTRU (dl. Consilier local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl.  Consilier  local 
Neculai  Timaru  şi  d-na  Consilier  local  Aurelia  Simionică),  1 vot Abţinere  (d-na consilier  local  Elena 
Boengiu) şi 16 voturi Împotrivă.

  
D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 

proiectul  de  hotărâre  nr.30  privind  participarea  municipiului  Piatra  Neamţ,  ca  membru  fondator,  la 
constituirea „Asociaţiei pentru dezvoltarea şi promovarea turismului Neamţ”;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 95   a   
Consiliului
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D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.32  privind  constituirea  Comisiei  de  evaluare  şi  selecţionare  a  proiectelor  cu 
finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2012;

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

Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Comisia de validare formată din Valeriu ANDRIŢA – Preşedinte; Maria GAGEA – Secretar; Elena 

BOENGIU – Membru;  Aurelia SIMIONICĂ – Membru;  Viorel STRUNGARIU – Membru, constată 
următoarele:

Total voturi: 23
Voturi exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi Pentru: 22
Voturi Împotrivă: 1
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 96   a   

Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.34 privind stabilirea unor tarife de lucrări;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.35 pentru modificarea art.1 din HCL nr.300 din 11.08.2010;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.36 privind  aprobarea schimbării denumirii unor unităţi şcolare, care aprţin reţelei 
şcolare a învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ, începând cu anul şcolar 2012-2013; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.37 privind  privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de 
urgenţă din Bugetul Local, în anul 2012;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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. 100   
a Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.38  privind  aprobarea  formularului  de  cerere  pentru  acordarea  beneficiilor  de 
asistenţă socială din bugetul local;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.39  pentru modificarea HCL nr.435/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici  din  studiul  de  fezabilitate  „Reparaţii,  finisaje  interioare,  instalaţii,  dotări,  amenajări  şi 
recompartimentări corp existent – Centrul Social „Împreună”, str. Gavril Galinescu nr.46 din Municipiul 
Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.40 privind aprobarea taxelor de păşunat, a taxelor de gloabă şi a contractului de 
păşunat, încheiat cu deţinătorii de animale de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2012; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.41 privind modificarea art.1 din HCL nr.36 din 25.01.2008, modificată prin HCL 
nr.415 din 21.12.2011; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.42  privind  modificarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  pentru  aparatul  de 
specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamţ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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
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D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.43  privind  obţinerea  unui  credit  pentru  asigurarea  resurselor  financiare  pentru 
susţinerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost  aprobat cu 6 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl.  Consilier  local 
Neculai Timaru şi d-na  Consilier local Aurelia Simionică) şi 17 voturi Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 106   
a Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.44  privind  încheierea  unui  act  adiţional  la  Protocolul  de  colaborare 
nr.31325/27.06.2008, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare din Piatra 
Neamţ, pentru continuarea proiectului „Centrul de Servicii Specializate Primăria Alături de Voi”; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.45 privind corecţia valorii de inventar a unui bun corporal constituit ca mijloc fix în 
contabilitatea municipiului Piatra Neamţ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.46  privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  lor  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 Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.47 privind aprobarea includerii în bugetul municipiului Piatra Neamţ pe anul 2012 a 
sumei necesare pentru mentenanţa anuală a obiectivului „Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului 
ansamblu de management al deşeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamţ”; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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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D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.48 privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamţ şi 
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.49 privind încheierea unor parteneriate; 

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.50 privind aprobarea inventarului parţial al terenului aparţinând domeniului public 
al municipului Piatra Neamţ, pe care sunt amplasate centrale termice tip container;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.51 pentru modificarea HCL nr.401 din 08.09.2009 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico  – economici  din  Studiul  de  fezabiliate  pentru  investiţia  „30 module  locuinţe  sociale  cu  câte  2 
apartamente/modul – cartier Văleni” din municipiul Piatra Neamţ;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.52 privind reducerea capitalului social al SC CMI Urban SA;

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

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost  aprobat cu 6 voturi Abţineri (dl. Consilier  local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl.  Consilier  local 
Neculai Timaru şi d-na  Consilier local Aurelia Simionică) şi 17 voturi Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 115   
a Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.53  privind aprobarea Notei de negociere nr.9329 din 19.03.2009 încheiată între 
Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamţ şi SC Publiserv SRL;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost  aprobat cu 7 voturi Abţineri (dl. Consilier  local Chirilă Viorel, dl. Consilier local Gheorghe 
Dumitreasa,  dl.  Consilier  local  Liviu  Negelschi,  dl.  Consilier  local  Neculai  Tănase,  dl.  Consilier  local 
Neculai Timaru, d-na Consilier local Corneliea Tudorancea şi d-na  Consilier local Aurelia Simionică) şi 16 
voturi Pentru.

  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 116   
a Consiliului

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

Dl. Consilier local Dragoş Chitic propune pe dl.consilier local Valeriu Andriţa.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea formulată, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na Georgeta Luminiţa Vârlan - 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

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Georgeta Luminiţa VARLAN – Preşedinte de şedinţă – ________________

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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