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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 36.379 din 27.08.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 27.08.2015 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. 
1.753 din 20.08.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.788 din 27.08.2015, 
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 16 consilieri locali. Lipsesc motivat: d-nul consilier local Tonco Ghiocel, d-nul consilier local 
Grigoraş Adrian, d-nul consilier local Ilisei Petrică Viorel şi d-na consilier local Anton Monica. De 
asemenea, în calitate de invitaţii participă: d-nul Ioan Domiţian Nedeianu – Arhitect Şef, d-nul Bogdan 
Puşcaşu – Administrator Public, d-na Dorina Staicu – Director Economic, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu 
Administraţie Publică şi Juridic, d-nul Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al 
Consiliului Local, d-nul Viorel Nicolau – Preşedintele Asociaţiei Filateliştilor Neamţ şi reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 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 30.07.2015, 20.08.2015 (şedinţă extraordinară) şi 20.08.2015 (şedinţă de 
îndată), care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei nr. 1.753 din 20.08.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre de la nr. 21 la nr. 27 au fost 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.788 din 27.08.2015. 

D-nul Constantin Teodorescu – 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 aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile 
aparţinând Municipiului Piatra Neamţ; 
                          - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi 
Impozite a Municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 4.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 143/30.04.2015, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 5.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem, a titlului de cetăţean de onoare, domnului Adolph 
A.Chevallier; 
                          - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 
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                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 10.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 11.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684/1999, actualizat, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI Urban SA;         
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

12.HOTĂRÂRE privind închirierea directă a unei suprafeţe de teren de 17 mp situat în str. Calistrat 
Hogaş;       
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

13.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 6,25 mp situat 
în Piaţa Ştefan cel Mare; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

14.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a două suprafeţe de teren a 17 mp fiecare, 
situate în B-dul Decebal şi B-dul Traian; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

15.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 1543/2006 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC PARKING SA; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

16.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 46.782/2007 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC SALUBRITAS SA; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 17.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de societate civilă nr. 56.927/2006 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC PERLA INVEST SRL; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

18.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice tip container, către 
Liceul Calistrat Hogaş;    
                     - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, 
precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate 
sau parcate neregulamentar; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU             
 20.HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă;    

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.788 din 27.08.2015: 

21.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 prin licitaţie 
publică; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        

22.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 34.093/04.08.2006; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin Teodorescu        

23.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 prin licitaţie 
publică; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţului de piaţă a unui bun 
imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea directă a acestuia; 
 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        
 25.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei local Piatra 
Neamţ pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Constantin Teodorescu        
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 26.HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Achiziţii echipamente şi 
servicii conexe reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” şi a indicatorilor tehnico-economici; 
        - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic 
 27.HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a adăpostului (parţial) 
pentru câini, situat în str. Bolintineanu f.n., către Asociaţia Prieten Credincios; 

 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu        
II. Intrebări – Interpelări adresate executivului  

        
 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. 34.103 din 12.08.2015 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. 248 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 2 pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.544 din 24.08.2015 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-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. 249 a 
Consiliului.    
  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 3 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite a 
Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.863 din 23.06.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Taxe şi 
Impozite; 
 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. 250 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 4 privind modificarea HCL nr. 143/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.149 din 20.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul Permanent de Lucru 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. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 251 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 5 privind acordarea post-mortem, a titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Piatra 
Neamţ, artistului Adolph A.Chevallier;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.159 din 20.08.2015 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 proiectul de hotărâre este cu caracter individual cu privire la persoane se 
procedează la împărţirea formularului de vot secret. În urma centralizării formularelor, Preşedintele comisiei 
de validare – d-nul Viorel Strungariu dă citire procesului verbal: „Total voturi – 19, Voturi valabil exprimate 
– 19, Voturi nule – 0, din care Voturi Pentru – 19, Voturi Contra – 0.” 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza Procesului verbal proiectul 
de hotărâre, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul domnului Viorel Nicolau – 
Preşedintele Asociaţiei Filateliştilor Neamţ. 
 D-nul Viorel Nicolau – Preşedintele Asociaţiei Filateliştilor Neamţ: „Mulţumesc plenului Consiliului 
Local, doamnelor şi domnilor, domnule Primar, domnilor Viceprimari. Propunerea noastră a fost votată de 
către dumneavoastră, în deplină cunoştinţă de cauză. Este vorba despre un personaj, care este drept, a trăit 
acum 100 de ani şi nu mai are un CNP cum comenta un ziarist în cadrul şedinţei. Este un personaj care a 
făcut mai mult decât mulţi nemţeni. A scos în jur de 5.000 de fotografii cu Piatra Neamţ şi judeţul Neamţ, 
care sunt adevărate documente, care arată obiceiurile, portul, vechile străzi, vechii oameni. A făcut pentru 
Piatra Neamţ suficient de mult ca să aibă un nume pe frontispiciul oraşului alături de alţi oameni preţioşi. În 
numele colecţionarilor şi ai Asociaţiei Filateliştilor şi în numele celor care iubesc arta şi frumosul vă 
mulţumim şi vă acordăm în continuare sprijinul nostru în acţiunile dumneavoastră. Vă mulţumim.” 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 252 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 6 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.156 din 20.08.2015 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-na consilier local Ana Monda propune următorul amendament: „Amendamentul se referă la 
punctul 13 din anexă – Asociaţia Culturală Star: pentru organizarea Festivalului Internaţional de Muzică 
Uşoară pentru Copii Volare, la care vor participa reprezentanţi din 8 ţări, iar oraşul nostru va fi gazdă timp 
de 5 zile pentru 50 de persoane din aceste ţări plus peste 100 de tineri veniţi din toate colţurile ţării. Mă 
bucur că acest festival se ţine anul acesta la Piatra Neamţ, îi cunosc evoluţia, îi cunosc calitatea şi de aceia 
vă propun să le acordăm suma de 15.000 lei.”  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost aprobat cu 17 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe 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 aprobat cu 17 voturi PENTRU, 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local 
Cazacu Ioan) şi 1 vot CONTRA (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe). 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 253 a 
Consiliului. 
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 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 7 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.452 din 24.08.2015 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. 254 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 8 privind înregistrarea unei investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 
public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.105 din 20.08.2015 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. 255 a 
Consiliului.  

 
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. 29.914 din 19.08.2015 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. 256 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 10 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui teren, în 
suprafaţă de 139 m.p., situat în str. Calistrat Hogaş, f.n. 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.994 din 19.08.2015 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. 257 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 11 privind modificarea Anexei nr.1 la Contractul de concesiune nr. 18.684/1999, actualizat, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI Urban SA;         
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35.429 din 21.08.2015 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. 258 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 12 privind închirierea suprafeţei de teren de 17 m.p., situată în Piatra Neamţ, str. Calistrat 
Hogaş, nr.9, pe care este edificat un garaj – boxa nr.1;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.678 din 18.08.2015 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. 259 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 13 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unei suprafeţe de teren de 6,25 
m.p., situată la intersecţia Pieţei Ştefan cel Mare cu Bd. Mihai Eminescu, în vederea amplasării unei 
construcţii cu caracter provizoriu; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.659 din 18.08.2015 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. 260 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 14 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii a două suprafeţe de teren de 
17,50 m.p., situate în Bd. Decebal respectiv Bd. Traian, în vederea amplasării unor construcţii cu caracter 
provizoriu; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.623 din 24.08.2015 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. 261 a 
Consiliului. 
 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 15 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15.143 din 04.04.2006, încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. PARKING S.A.; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.362 din 21.08.2015 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 respins cu 9 voturi PENTRU şi 10 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-nul consilier local Andriţa Valeriu, d-nul 
consilier local Marghidan Victor, d-na consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local Vîrlan Luminiţa, d-
na consilier local Monda Ana, d-na consilier local Simionică Aurelia, d-na consilier local Ioniţă Ana, d-nul 
consilier local Timaru Neculai, d-nul consilier local Trapiel Iulius şi d-nul consilier local Misăilă Cătălin).  
 Cu privire la proiectului de hotărâre menţionat acesta se RESPINGE. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 16 privind modificarea Contractului nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul 
Piatra Neamţ şi S.A. SALUBRITAS S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.333 din 21.08.2015 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. 262 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 17 privind modificarea Contractului de societate civilă nr. 56.927 din 08.12.2006 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. PERLA INVEST S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.722 din 25.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 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 17 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (d-na consilier local Ioniţă Ana şi d-nul 
consilier local Misăilă Cătălin). 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 263 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 18 privind transmiterea în administrare a unei centrale termice proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ, către Colegiul Naţional Calistrat Hogaş;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.079 din 20.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 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. 264 a 
Consiliului. 
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D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 19 pentru aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a 
celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.906 din 19.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „Avem un amendament la 
art. 18 din Caietul de Sarcini. Solicităm ca nivelul redevenţei să nu fie mai mic de 40% din valoarea 
tichetelor, fără TVA şi de 35% din valoarea tarifelor de blocare, fără TVA.” 
 D-nul Florin Fecic – Secretarul Municipiului face următoarele precizări: „Este o hotărâre de 
patrimoniu. Pentru aprobarea amendamentului şi pentru aprobarea hotărârii sunt necesare 16 voturi. Dacă nu 
avem nici o formă a caietului de sarcini, care să fie votată astăzi, există riscul să nu putem organiza licitaţia 
până în octombrie când expiră actualul contract. Probabil vom avea o perioadă în care vom rămâne fără 
administrare parcări.” 
 D-nul consilier local Vasile Popescu intervine: „Aici este vorba de licitaţie. Am pus 30% dar se 
poate obţine fie 40% sau 45% la licitaţie. Nu cred că este un motiv pentru amendament.” 
 D-na consilier local Aurelia Simionică argumentează: „Domnule viceprimar, vă rog să mă credeţi că 
am făcut amendamentul în cunoştiinţă de cauză, după ce am analizat toate raportările anuale, prezentate în 
Consiliul Local şi după ce m-am documentat personal în privinţa acestui contract şi această redevenţă. Deci 
din punctul meu de vedere nu este o solicitare care să nu poate fi îndeplinită de un participant la licitaţie şi 
chiar să nu fie suportabilă de cel care va câştiga licitaţia cu mult mai mult decât am solicitat noi prin 
amendament.” 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost respins cu 11 voturi PENTRU şi 8 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe, d-nul 
consilier local Cazacu Ioan, d-nul consilier local Misăilă Cătălin, d-nul consilier local Popescu Vasile, d-nul 
consilier local Ouatu Vasile, d-na consilier local Iliesi Ecaterina, d-nul consilier local Teodorescu 
Constantin şi d-nul consilier local Chitic Dragoş). 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost respins cu 9 voturi PENTRU şi 10 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-nul consilier local Andriţa Valeriu, d-nul 
consilier local Marghidan Victor, d-na consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local Vîrlan Luminiţa, d-
na consilier local Monda Ana, d-na consilier local Simionică Aurelia, d-na consilier local Ioniţă Ana, d-nul 
consilier local Timaru Neculai, d-nul consilier local Trapiel Iulius şi d-nul consilier local Dumitreasa 
Gheorghe). 
 Cu privire la proiectului de hotărâre menţionat acesta se RESPINGE. 
 

 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 21 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale 
unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora prin 
licitaţie publică; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.876 din 25.08.2015 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. 265 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 22 privind modificarea contractului de concesiune nr. 34.093/04.08.2006 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.330 din 21.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 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. 266 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 23 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale 
unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora prin 
licitaţie publică; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.721  din 25.08.2015 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. 267 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 24 privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţului de piaţă a unui 
bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea directă a acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.725 din 25.08.2015 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. 268 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 25 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei locale Piatra Neamţ 
pe anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.147 din 27.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local; 
 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. 269 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 26 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Achiziţii echipamente şi servicii 
conexe reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” şi a indicatorilor tehnico-economici; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.897 din 25.08.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 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. 270 a 
Consiliului. 

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

de hotărâre nr. 27 privind transmiterea cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a adăpostului (parţial) pentru 
câini, situat în str. Bolintineanu f.n., către Asociaţia Prieten Credincios; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.977 din 26.08.2015 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 propun adoptarea acestuia. 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „limitarea perioadei de 
acordare la 5 ani”. 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 3 voturi ABŢINERE (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe şi d-nul 
consilier local Cazacu Ioan şi d-nul consilier local Popescu Vasile). 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 17 voturi PENTRU, 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local 
Popescu Vasile) şi 1 vot CONTRA (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe). 

          
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 271 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi propune ca preşedinte de şedinţă pe o perioadă 
de 3 luni pe d-nul consilier local Vasile Ouatu; 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea la proiectul de 
hotărâre iniţiat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 272 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Florin Fecic – Secretarul Municipiului – aduce la cunoştinţă membrilor Consiliului Local 
faptul că în perioada 31.08.2015 – 04.09.2015 d-nul Viceprimar desemnat Dragoş Chitic se află în concediu 
de odihnă.  
 
 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  
 

 
SAPJ/C.A.M./27.08.2015 


