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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 26.967 din 24.06.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 23.06.2015 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. 
1.351 din 16.06.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.377 din 23.06.2015, Viceprimarul 
desemnat Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 
şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-nul Viceprimar – 
Constantin Teodorescu, d-nul Consilier local delegat Vasile Popescu, d-nul Secretar al Municipiului – Florin 
Fecic şi 18 consilieri locali. Lipsesc motivat: d-nul consilier local Adrian Grigoraş şi d-nul consilier local 
Viorel Strungariu. De asemenea, în calitate de invitaţii participă: d-nul Ioan Dominţian Nedeianu – Arhitect 
Şef, d-nul Bogdan Puşcaşu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi 
Juridic, d-nul Gabriel Muraru Şef Serviciu Comunicare şi Management Inegrat, d-nul Dragoş Ştefan – 
consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-nul Ion Strătilă – director RIFIL S.A., d-nul 
Luigi Bodo – Director RIFIL S.A., d-na Valerica Leonte – Director RIFIL S.A. şi  reprezentanţi ai mass-
mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţei 

Consiliului Local din data de 28.05.2015 şi 09.06.2015 care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 1.351 din 16.06.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre de la nr. 18 la nr. 23 au fost 
introduse pe ordinea de zi conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.377 din 23.06.2015. 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
        

           1.HOTĂRÂRE privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând 
Municipiului Piatra Neamţ; 
                          - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
          2.HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de cetăţean de onoare d-lui Ion Strătilă; 
                          - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          3.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          4.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 167/28.05.2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          5.HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii fondului de locuinţe de necesitate proprietatea 
Municipiului Piatra Neamţ; 
                     - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          6.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe proprietatea Municipiului Piatra Neamţ; 
                      - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
          7.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.D. – Extinderea parter a Spaţiului comercial proprietatea S.C. 
NELCAR IMPEX S.R.L., strada G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, sc. D, parter; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
          8.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora; 
                - iniţiatori – Consilier delegat Vasile POPESCU          
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          9.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 
Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        10.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        11.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 172/27.06.2014; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale din proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ, la data de 31.12.2014; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU          
        13.HOTĂRÂRE privind aprobarea notei de negociere nr. 3.536/18.05.2015 încheiată cu S.C. Publiserv 
S.R.L.; 
                        - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
        14.HOTĂRÂRE privind promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru implementarea proiectului 
”Amenajare complexă a pârâului Cuejdiu în municipiul Piatra Neamţ pe tronsoane de acoperire în zonele 
adiacente platformei existente”, pe imobilul transmis în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ, 
potrivit HG nr.1382/2009; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC    
        15.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamt si Directia 
de Asistentă Socială a Municipiului Piatra Neamt, în cadrul proiectului :”Amenajarea de noi spaţii de 
cazare şi dotarea noului sediu al Centrului social Pietricica”, str. Cetatea Neamţului, nr.34, Piatra Neamţ, 
cod SMIS 13138, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC    
        16.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamt si Directia 
de Asistentă Socială a Municipiului Piatra Neamt, în cadrul proiectului “Centru de sprijin si asistenta 
specializata pentru copii, str G. Galinescu nr.11, cod SMIS 3705 ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC    
        17. HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia 
de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, în cadrul proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea 
Centrului Social Împreună”, cod SMIS 11426, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013;  
                           - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC    
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.377 din 23.06.2015: 
               

18.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 4 mp situat în 
str. Păstrăvului f.n., către Parohia “Buna Vestire” în vederea construirii unei troiţe, pe durata de existenţă a 
construcţiei; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        

19.HOTĂRÂRE modificarea HCL nr. 139 din 25.04.2012; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        

20.HOTĂRÂRE transmiterea în folosinţă gratuită, pe o durată de 49 de ani, a suprafeţei de teren de 
295 mp, situată în str. Castanilor nr. 1, către Parohia Sf. Ioan Botezătorul; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        

21.HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii juridice de către S.C. CMI Urban S.A.; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic        
 22.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 158 din 28.05.2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin Teodorescu        
 23.HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Piatra Neamţ, cu aport de capital subscris, la 
capitalul social al S.C. Troleibuzul S.A.; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic        
 

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului  
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- Informare privind modul de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din Anexa 3 la contractul nr. 54.197 
din 23.11.2006 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcţionare şi 
administrare a cimitirelor umane de pe raza municipiului Piatra Neamţ. 

        
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 1 privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor mijloace fixe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.950 din 11.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 
 Comisia de specialitate nr.1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 182 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 2 privind acordarea titlului de ” Cetăţean de onoare” al Municipiului Piatra Neamţ, 
domnului Ion Strătilă; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.485 din 22.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
Management Integrat; 

       Comisia de specialitate nr. 4  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Având în vedere faptul că acest proiect de hotărâre este cu caracter individual, cu privire la persoane, 
s-a procedat la împărţirea formularului de vot secret. În urma centralizării formularelor Secretarul comisiei 
de validare – d-nul Victor Marghidan dă citire procesului-verbal: ”Total voturi – 21, voturi valabil 
exprimate – 21, voturi nule – 0, din care voturi Pentru – 19, voturi Contra – 2.  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza procesului-verbal proiectul 
de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi CONTRA. 
  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 183 a 
Consiliului.  
  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Ioan Strătilă. 
 D-nul Ion Strătilă: „Stimate doamne şi domni consilieri, domnule Primar, domnilor viceprimari, vă 
rog să îmi îngăduiţi ca în aceste momente unice din viaţa mea, să vă aduc calde mulţumiri pentru includerea 
în rândurile Cetăţenilor de onoare ai municipiului Piatra Neamţ, poziţie care mă onorează nespus şi care mă 
obligă la participarea cu şi mai multă dăruire şi responsabilitate la dezvoltarea pe mai departe a municipiului 
Piatra Neamţ, pe tot palierul vieţii comunitare, sportive, economice şi sociale. Aş vrea să vă rog să îmi 
permiteţi să adresez aceleaşi calde mulţumiri colegilor şi prietenilor mei din Fundaţia Nicu Albu, care au 
avut această iniţiativă, recunoscând că participarea mea la viaţa oraşului păleşte total în raport cu realizările 
de excepţie ale marelui om politic şi cetăţean Nicu Albu. Adresez pe aceiaşi linie mulţumiri colegilor şi în 
acelaşi timp prietenilor mei, doamna Valerica Leonte şi domnului Luigi Bodo, de la Rifil, pentru că au fost 
alături de mine în acest moment emoţionant. Aş vrea să îmi permiteţi de asemenea să vă destăinui cu toată 
sinceritatea că implicarea mea în sprijinirea pe diverse domenii a municipiului Piatra Neamţ nu ar fi fost 
posibilă fără punerea în practică a filozofiei implementate pe platforma Săvineşti, constând în respectul 
pentru oraşul care găzduieşte cea mai mare parte a salariaţilor. Să nu uităm că eu vorbesc de două intervale 
de timp hotărâtoare ale carierei mele şi anume aproape 23 de ani la Combinatul de Fibre Chimice Săvineşti 
şi peste 25 de ani la societatea mixtă româno-italiană Rifil. În acest context doresc să îmi permiteţi să 
constat că sau realizat progrese deosebite în viaţa reşedinţei judeţului Neamţ, atât sub aspect edilitar cât şi 
sub aspect cultural, educaţional, sportiv, sănătate etc. Închei cu convingerea că oraşul Piatra Neamţ se va 
bucura de punerea în practică şi a altor proiecte existente sau viitoare la care nu va lipsi cu siguranţă 
sprijinul unităţilor economice din zonă, alături de sfaturile şi participarea efectivă a cetăţenilor de onoare. 
Fiţi vă rog siguri că îmi stăpânesc cu greu emoţia, dar tot îmi fac curaj să vă mai mulţumesc odată.” 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul d-lui consilier local Gheorghe 
Dumitreasa. 
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 D-nul Consilier local Gheorghe Dumitreasa: „Îl felicit pe domnul Ion Strătilă şi cred că merită cu 
prisosinţă să facă parte din această categorie de oameni. Ce a făcut dânsul pentru oraşul nostru nu poţi să 
exprimi în câteva cuvinte. Şi înainte şi după revoluţie. Doar faptul că acea societate aduce valută ţării merită 
răsplătită pe deplin. Pe de altă parte a sponsorizat foarte mulţi oameni şi foarte multe societăţi. Aşa că eu 
sunt mulţumit şi îl felicit încă o dată pentru realizările dumnealui.”   
  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 3 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.251 din 18.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 184 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 4 privind modificarea HCL nr.167/28.05.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.253 din 18.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4  au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 185 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 5 privind aprobarea constituirii fondului de locuinţe de necesitate proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.618 din 16.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 186 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 6 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.326 din 18.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 187 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 7 privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spaţiului comercial proprietatea S.C. 
NELCAR IMPEX S.R.L., strada G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, sc. D, parter; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.513 din 19.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 188 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 8 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.431 din 19.06.2015 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 consilier local Aurelia Simionică intervine: ”Domnule preşedinte avem un amendament. 
Deoarece considerăm că ar trebui să analizăm oportunitatea înstrăinării fiecărui teren în parte, solicităm să 
fie supusă la vot hotărârea cu modificarea anexelor 4 şi 5, în sensul că acestea vor prevedea doar suprafeţele 
de teren având regimul de cotă parte indiviză în aşa fel încât să nu blocăm contractele de vânzare – 
cumpărare pentru apartamente.” 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă precizează: „ Trebuie să vă gândiţi că dacă 
trece acest amendament blocăm un investitor, care vine la noi în Piatra Neamţ, să creieze locuri de muncă. 
Vă rog să formulaţi amendamentul.” 
 D-na consilier local Aurelia Simionică formulează următorul amendament: „Modificarea anexelor 4 
şi 5 în sensul că acestea vor prevedea doar suprafeţele de teren având regimul cotă parte indiviză.”   
  D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost aprobat cu 11 voturi PENTRU şi 10 voturi CONTRA (d-nul consilier local Chitic Dragoş Victor, d-nul 
consilier local Andriţa Valeriu, d-na consilier local Anton Monica, d-nul consilier local Deaconu Gheorghe, 
d-nul consilier local Dumitreasa Gheorghe, d-na consilier local Iliesi Ecaterina, d-nul consilier local 
Teodorescu Constantin, d-na consilier local Vîrlan Georgeta Luminiţa, d-nul consilier local Popescu Vasile 
şi d-nul consilier local Cazacu Ioan). 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul adoptat, care a fost respins cu 11 voturi PENTRU şi 10 voturi CONTRA (d-nul consilier 
local Chitic Dragoş Victor, d-nul consilier local Andriţa Valeriu, d-na consilier local Anton Monica, d-nul 
consilier local Deaconu Gheorghe, d-nul consilier local Dumitreasa Gheorghe, d-na consilier local Iliesi 
Ecaterina, d-nul consilier local Teodorescu Constantin, d-na consilier local Vîrlan Georgeta Luminiţa, d-nul 
consilier local Popescu Vasile şi d-nul consilier local Cazacu Ioan). 

 
 Cu privire la  proiectului de hotărâre menţionat acesta se Respinge. 
 
 D-nul consilier local Dragoş Chitic intervine: „Aş vrea să fac un comentariu domnule preşedinte. 
Noi suntem pregătiţi, dar nu mai este cazul în momentul acesta, să explicăm fiecare din cele 19 puncte de 
solicitari de cumpărare a terenurilor. Sunt terenuri de sub casele oamenilor, sunt terenuri în continuarea 
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proprietăţilor, sunt terenuri din jurul caselor oamenilor. Sunt şi două terenuri în zona străzii G-ral Nicolae 
Dăscălescu, vis-a-vis de McDonalds, unde un investitor doreşte să realizeze un supermarket. Practic astăzi 
ne-am opus dorinţei investitorului de a realiza un supermarket în Piatra Neamţ. Am vrut să explic lucrul 
acesta ca să ştim cu toţi despre ce este vorba. În rapoartele de specialitate, în rapoartele de evaluare există 
explicaţii despre aceste terenuri, fiecare ce înseamnă. Sunt solicitări venite în urma unor măsurători, pe care 
primăria le-a făcut şi au rezultat diferenţe între titlurile de proprietate şi ce există efectiv pe teren.” 
 D-na consilier local Ana Ioniţă precizează: „Terenurile de sub terase au regim special şi am găsit un 
astfel de teren inclus. De dragul de a veni investitori vindem orice pătrat din oraş. Trebuie să chibzuim.”  

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 9 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23.790 din 17.06.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 189 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 10 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimonial municipiului Piatra Neamţ, domeniul 
public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.342 din 08.06.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 190 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 11 privind modificarea HCL nr.172 din 27.06.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.297 din 12.06.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 191 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 12 privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale la data de 
31.12.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.133 din 11.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 
 Comisia de specialitate nr. 1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 192 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 13 privind aprobarea Notei de negociere nr. 3.536 din 18.05.2015, încheiată între Comisia de 
negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.789 din 28.05.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 193 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 14 privind promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru implementarea proiectului 
”Amenajare complexă a pârâului Cuejdiu în municipiul Piatra Neamţ pe tronsoane de acoperire în zonele 
adiacente platformei existente” pe imobilul transmis în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ prin 
HG nr.1382/2009; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.842 din 16.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 194 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 15 privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamt, în cadrul proiectului :”Amenajarea de noi spaţii de cazare şi 
dotarea noului sediu al Centrului social Pietricica”, str. Cetatea Neamţului, nr.34, Piatra Neamţ, cod SMIS 
13138, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.860 din 16.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului Piatra Neamţ; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 195 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 16  privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamt, în cadrul proiectului “Centru de sprijin şi asistenţă 
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specializată pentru copii, str G. Galinescu nr. 11, cod SMIS 3705, Piatra Neamţ, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniu major de 
intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.862 din 16.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Dezvoltare 
şi Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 196 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 17 privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Piatra Neamţ şi Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, în cadrul proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea 
Centrului Social Împreună”, cod SMIS 11426, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniu major de intervenţie 3.2- 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;               
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25.858 din 16.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Dezvoltare 
şi Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate  nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 197 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 18  privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 4 mp situat 
în str. Păstrăvului f.n., către Parohia “Buna Vestire” în vederea construirii unei troiţe, pe durata de existenţă 
a construcţiei; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.444 din 09.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 198 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.19 privind modificarea HCL nr.139 din 25.04.2012; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.947 din 17.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 199 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 20 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o durată de 49 de ani, a suprafeţei 
de teren de 295 mp, situată în str. Castanilor nr. 1, către Parohia Sf. Ioan Botezătorul; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.957  din 17.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (d-nul consilier local Misăilă Cătălin şi d-nul 
consilier local Ilisei Petrică –Viorel). 

             
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 200 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 21 privind contractarea de servicii juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.340 din 18.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul permanent al Consiliului Local; 
 Comisia de specialitate nr. 5  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 201 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 22 privind completarea HCL nr.158 din 28.05.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.335 din 22.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
Management Integrat; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 202 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 23 privind participarea municipiului Piatra Neamţ, în calitate de acţionar, la capitalul social 
al S.C. TROLEIBUZUL S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.342 din 18.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul permanent al Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 203 a 
Consiliului. 
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 D-nul Viceprimar desemnat Dragoş Chitic înmânează Diploma de ”Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Piatra Neamţ domnului Ion Strătilă, pe care îl felicită cu această ocazie. 

          
 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-nul Constantin TEODORESCU – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
  


