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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. __________ din ____.12.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 17.12.2015 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit.e, art. 68 alin.1 şi art. 115 
alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 
Primarului nr.2445 din 10.12.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.2490 din 
17.12.2015, Viceprimarul desemnat – dl. Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Consilier local delegat, dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator 
public şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Ioan Domiţian Nedeianu – 
Arhitect Şef, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – 
consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru – Şef Birou 
Comunicare şi Management Integrat, d-na Liliana Bodnărescu – Director Direcția Taxe și Impozite, d-
na Dorina Staicu- Director Direcția Economică, dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, 
d-na Lăcrămioara Airinei - Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi 
Management Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedintei 

Consiliului Local din data de 26.11.2015, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-na Monica Elena Anton – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr.2445 din 10.12.2015, precizând faptul că Proiectul de hotărâre nr.11 a fost 
retras de pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre nr.22, nr.23 şi nr.24 au fost introduse pe ordinea de 
zi, prin  Dispoziţia Primarului nr. 2490 din 17.12.2015.  

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 
modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
            1. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Taxe și 
Impozite; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Acordului colectiv de muncă, încheiat între 
Direcţia Taxe şi Impozite a Municipiului Piatra Neamţ şi Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Taxe 
şi Impozite Piatra Neamţ, pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Acordului și a Contractului colectiv de muncă, 
încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
             5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.307/15.10.2015 privind actualizarea suprafeţelor 
construcţiilor şi terenurilor aferente acestora, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ, în care 
funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
            6. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 
transport in comun  pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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 7. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
            9. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 09.12.2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul 
municipiului a investiției ”Deviere LES Stadionul Ceahlăul”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE privind aprobare PUD – extindere S+P a Spațiului comercial parter, situat în 
Bulevardul Decebal nr.71, bl.E2, tronsonul 1, parter comercial; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Prelungirii valabilității PUG al Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a 
localităților din județul Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de delegare 
prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din zona 1, județul 
Neamt; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 15. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Acordului de parteneriat, în vederea 
realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Neamț”; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 16. HOTĂRÂRE privind modificarea convenției de novație nr.43.865/2011, încheiat între 
Municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 17. HOTĂRÂRE pentru actualizarea Regulamentului privind Eliberarea/Vizarea anuală a 
Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări Servicii/Alimentație publică/Alte 
activități recreative și distractive, pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza 
Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
             18. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț - domeniul 
public, a investiției ”Sistem semnalizare pietoni cu chemare la trecerea de pietoni Unic”; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
             19. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică deschisă a unor suprafețe de teren 
aparținând municipiului Piatra Neamț, în vederea amplasării a 8 panouri publicitare; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
   20. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând municipiului 
Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
             21. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Piatra 
Neamț și SC Euromedia SA; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
  
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Raport privind activitatea societăţilor comerciale aflate sub tutela Consiliului Local al 
Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

2. Raport privind gestionarea patrimoniului Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2014; 
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D-na Monica Elena Anton – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 

hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2490 din 17.12.2015: 
22.HOTĂRÂRE privind desemnarea împuternicitului Consiliului Local în Adunarea Generală 

a Acționarilor la SC Troleibuzul SA; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor de abonamente şi de tichete utilizate pentru 

parcările cu plată din municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

24.HOTĂRÂRE privind actualizarea suprafețelor construcțiilor și terenurilor aferente acestora 
proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55.356 din 09.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
367 a Consiliului. 

 
            D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 2 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Taxe și 
Impozite; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.642DI din 30.10.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Taxe și Impozite; 

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

            D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind prelungirea Acordului Colectiv de Muncă, încheiat între Direcția Taxe și 
Impozite a Municipiului Piatra Neamț și funcționarii publici din cadrul acesteia, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55775 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Taxe și Impozite; 
       Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            D-na Monica Elena Anton– 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.    
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 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 privind prelungirea acordului colectiv de muncă, încheiat între Municipiul Piatra Neamț 
și personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55983 din 11.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.5 privind rectificarea HCL nr.307 din 15.10.2015, privind actualizarea suprafețelor 
construcțiilor și terenurilor aferente acestora proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, în care 
funcționează unitățile de învățământ preuniversitar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56194 din 14.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 
transport în comun, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55868 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 

 D-na consilier local Aurelia Simionică – propune următorul amendament: ” la art.1 lit.i – se 
majorează de la 300 lei la 400 lei venitul mediu net lunar pe membru de familie”; 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către 
d-na consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
372  a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.7 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56443 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. consilier local Valeriu Andrița – propune următorul amendament: ”majorarea sumei de la 
1.500 lei la 5.000 lei pentru Fundația Umanitară Procarit”; 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către 
dl. consilier local Valeriu Andrița, care a fost aprobat 12 voturi Pentru. 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. 
consilier desemnat Vasile Popescu și dl. consilier local Viorel Strungariu). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
373 a Consiliului. 
 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56445 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
374 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 9 privind aprobarea execuției bugetare la data de 09.12.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56447 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 10 privind constituirea ca mijloc fix și înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamț, a obiectivului de investiție ”Deviere LES stadion Ceahlăul”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.56449 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
376 a Consiliului. 

 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 12 privind aprobarea prelungirii valabilităţii P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.55.896 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Urbanism şi Cadastru;  
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 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
377 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.13 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de salubrizare a localităților din 
Județul Neamț;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55857 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.14 privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din zona 1, județul 
Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55859 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat, încheiat în 
vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55861 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind modificarea  Convenției de Novație nr.43865/23.11.2011, încheiată 
între Municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55865 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 



 7 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
381 a Consiliului. 

 
             D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind actualizarea Regulamentului privind Eliberarea/Vizarea anuală a 
Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial comerţ/alimentaţie publică/alte activităţi recreative 
şi distractive, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55.596 din 09.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Trasport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 18 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, a 
investiţiei „Sistem de semaforizare cu chemare la trecere pietoni UNIC – Piaţa Ştefan cel Mare”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 54.579 din 09.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.19 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de teren în vederea 
amplasării unor panouri publicitare;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 54.741 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.20 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 
Piatra Neamţ;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 55.978 din 10.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 



 8 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 49.903 din 03.12.2014 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Euromedia Group S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.55.148 din 11.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
386 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind desemnarea împuternicitului Consiliului Local în Adunarea Generală a 
Acționarilor la SC Troleibuzul SA; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56672 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl.consilier local Constantin Teodorescu propune pe d-na consilier local Monica Anton. 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă Consiliului Local rezultatul 
votului secret : 
  Total voturi exprimate 23 : 
     - voturi Pentru – 21; 
     - voturi Împotrivă – 2; 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.   
387 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea modelelor de abonamente şi de tichete utilizate pentru 
parcările cu plată din municipiul Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56.455 din 15.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
388 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind actualizarea suprafețelor construcțiilor și terenurilor aferente 
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acestora proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unitățile de învățământ 
preuniversitar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.55594 din 09.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
389 a Consiliului. 
 

  
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – mulțumește consilierilor locali pentru 
colaborarea avută de-a lungul anului 2015, mass-mediei, pentru promptitudine dar și pentru criticile 
constructive și urează Consiliului Local și conducerii primăriei municipiului Piatra Neamț sărbători 
fericite. 
 Dl. Viceprimar desemnat- Dragoș Chitic – mulțumește Consiliului Local pentru lucrurile bune 
făcute împreună în anul 2015 și speră ca și în prima jumătate a anului 2016, să colaboreze la fel. 
Urează tuturor sărbători fericite, un Crăciun Fericit și oferă consilierilor locali un moment cultural 
artistic – obiceiuri tradiționale românești, oferite de către grupul ”Codrii Neamțului”.  

  
  
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-na Monica Elena ANTON – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAPJ/NM/18.12.2015 
 
 
 
 

 


