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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 48.257 din 29.10.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 29.10.2015 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. 
2.154 din 22.10.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 2.187 din 29.10.2015, 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 Consilier local 
delegat Vasile Popescu, d-nul Secretar al Municipiului – Florin Fecic şi 20 consilieri locali. Lipseşte 
motivat: d-na consilier local Vîrlan Georgeta. De asemenea, în calitate de invitaţii participă: d-nul Ioan 
Domiţian Nedeianu – Arhitect Şef, 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 Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management Integrat, d-nul Lucian 
Corneliu Agăleanu – coautor al lucrării „Aurel Băieşu – album documentar” şi reprezentanţi ai mass-mediei 
scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţei Consiliului 

Local din data de 30.09.2015 şi 15.10.2015 (şedinţă extraordinară), care au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
2.154 din 22.10.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr. 24 şi nr. 25 au fost introduse pe ordinea 
de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.187 din 29.10.2015. 

D-nul Vasile Ouatu – 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 pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de 
specialitate al primarului, al Direcţiei de Taxe şi Impozite, a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Poliţia Locală 
Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 5.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
  - iniţiator –  Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
 6.HOTĂRÂRE privind acordarea postmortem, a titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului 
Piatra Neamţ, pictorului Aurel Băeşu; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
 7.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 143/2015, cu modificările şi completările ulterioare;  
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului şi a contractului colectiv de muncă ale personalului 
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
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 9.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 10.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 266/2015; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
negative ale sezonului rece 2015-2016; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

12.HOTĂRÂRE privind constituirea unor mijloace fixe şi înregistrarea în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamţ – domeniul public; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 13.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei la contractul încheiat între municipiul Piatra Neamt şi 
S.C. Grupul de Presă Accent; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 14.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 597 mp, situat 
în str. Plaiului fn., către Parohia Sfinţii Parinţi Ioachim şi Ana, pe o durată de 49 ani, în vederea edificării 
unui centru social; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 15.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 304/2014 şi abrogarea parţială a HCL nr. 303/2014; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, a bunului imobil teren în 
suprafaţă de 4 mp, situat în str. Dragoş Vodă, nr.70; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 17.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamt – domeniul public, a 
investiţiei ”Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească”; 

- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
18.HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarului parţial al terenurilor, proprietatea privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU             
 19.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ, a două bunuri imobile – terenuri, în suprafaţă de 27 mp şi 42 mp, situate în b-dul Traian nr.82 şi 
concesionarea acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului imobil ”Parcare subterană”, situat în str. Cuza Vodă fn., coproprietatea S.C. 
RIFIL S.A. şi a municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 21.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de dare în plată; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              

22.HOTĂRÂRE aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea valorilor de piaţă şi vânzarea prin 
licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 23.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă a unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză şi 
vânzarea acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.187 din 29.10.2015: 

 
24.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a bunului imobil 

apartament nr. 1, situat în Vila 12, str. Izvoare, nr. 151, cartier Speranţa, către Biblioteca Judeţeană “G.T. 
Kirileanu”; 

- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU        
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25.HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare nr. 489/T/18.03.2009 reprezentând 
valoarea aportului de capital social al municipiului Piatra Neamţ la S.C. C.M.I. URBAN S.A., aport aprobat 
prin HCL 525/2008, HCL 357/2009 şi HCL 238/29.08.2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC               

        
II. Intrebări – Interpelări adresate executivului  

        
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.155 din 19.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 310 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.906 din 14.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 311 a 
Consiliului.    
  
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 3 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, al aparatului de 
specialitate al primarului, Direcţiei de Taxe şi Impozite, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi al Poliţiei Locale 
Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.251 din 21.10.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse Umane; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 312 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 4 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.261 din 21.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 313 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 5 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.257 din 21.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 314 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 6 privind acordarea post-mortem, a titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Piatra 
Neamţ, pictorului Aurel Băeşu; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.259 din 21.10.2015 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 – 22, Voturi valabil exprimate 
– 22, Voturi Nule – 0, din care Voturi Pentru – 22, Voturi Contra – 0.” 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza Procesului verbal proiectul de hotărâre, 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 315 a 
Consiliului. 
 
 Ia cuvântul d-nul Lucian Corneliu Agăleanu care mulţumeşte Consiliului Local şi înmânează d-lui 
viceprimar desemnat Dragoş Chitic cartea intitulată „Aurel Băieşu – album documentar”. 
  
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 7 privind modificarea HCL nr. 143/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.725 din 21.10.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administraţie 
Publică şi Juridic şi Aparatul Permanent de Lucru a Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 316 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 8 privind aprobarea acordului colectiv şi a contractului colectiv de muncă ale personalului din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.628 din 20.10.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Asistenţă 
Socială Piatra Neamţ; 
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 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 317 a 
Consiliului.  

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 9 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.164 din 21.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 318 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 10 privind modificarea HCL nr. 266/27.08.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.883 din 21.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 319 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 11 privind aprobarea Planului operativ de acţiune, a Programului de măsuri pe perioada 
noiembrie 2015 – martie 2016 şi constituirea Comandamentului local de iarnă;         
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.432 din 20.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 320 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 12 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului, domeniul public şi trecerea din domeniul 
privat în domeniul public a unor terenuri;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 44.943 din 19.10.2015 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. 
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 D-nul Vasile Ouatu – 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. 321 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 13 privind modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 28.238 din 15.11.2012, încheiat 
între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Grupul de Presă Accent; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.255 din 20.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 322 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 14 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 597 m.p. situat în Aleea 
Plaiului, f.n., către Parohia “Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana”, pe o perioadă de 49 ani; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.397 din 12.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 323 a 
Consiliului. 
 
             D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 15 privind abrogarea parţială a HCL nr. 303 din 06.10.2014 şi abrogarea HCL nr. 304 din 
10.10.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.373 din 12.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 324 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 16 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 
bunului imobil teren, în suprafaţă de 4 m.p., situat în str. Dragoş Vodă, nr. 70; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.237 din 19.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 325 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 17 privind înregistrarea unei investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 
public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.399 din 20.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 326 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 18 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.276 din 19.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 327 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 19 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ şi 
concesionarea directă a bunurilor imobile terenuri în suprafaţă de 27 m.p. şi 42 m.p. situate în b-dul Traian, 
nr. 82;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.522 din 20.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 328 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 20 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil “Parcare subterană” situat în str. Cuza Vodă fn. – coproprietatea S.C. RIFIL S.A. şi 
municipiul Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.958 din 26.10.2015 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-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „Preţul de vânzare să fie 
stabilit prin dublarea valorii prezentate în Raportul de evaluare”. 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 329 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 21 privind stingerea unor creanţe fiscale şi nefiscale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 47.322 din 27.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 330 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 22 privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţului de piaţă a unui bun imobil 
aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.682 din 23.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 331 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – 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 – teren cotă parte indiviză şi vânzarea 
acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.567 din 22.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 332 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 24 privind transmiterea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a bunului imobil apartament nr. 
1, situat în Vila 12, str. Izvoare, nr. 151, cartier Speranţa, către Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.803 din 23.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 333 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 25 privind însuşirea raportului de evaluare nr. 489/T/18.03.2009 reprezentând valoarea aportului 
de capital social al municipiului Piatra Neamţ la S.C. C.M.I. URBAN S.A., aport aprobat prin HCL 
525/2008, HCL 357/2009 şi HCL 238/29.08.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 48.179 din 29.10.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 334 a 
Consiliului. 
 

   
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 
 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-nul Vasile OUATU – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPJ/C.A.M./29.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 


