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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 18.919 din 30.04.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi  30.04.2015 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. 948        
din 23.04.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.008 din 30.04.2015, Viceprimarul desemnat dl. 
Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar – Aurelia 
Simionică, dl. Consilier local delegat Vasile Popescu, dl. Secretar al Municipiului – Florin Fecic şi 19 
consilieri locali. Lipseşte motivat dl. Consilier local Viorel Strungariu. De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. Ioan-Nedeianu Domiţian – Arhitect Şef, dl. Bogdan 
Puşcaşu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, d-na Lucica 
Popârda – Director Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe, dl. Gabriel Muraru – Şef Birou 
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – inspector în cadrul Biroului Comunicare şi 
Management Integrat, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local , dl. 
Eugen Pancu – Director Poliţia Locală, dl. Cătălin Goldan – Director S.C. Perla Invest S.R.L. şi  
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă un număr de 22 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot 
începe lucrările. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţelor Consiliului 
Local din data de 31.03.2015 şi 07.04.2015 care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
948 din 23.04.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr. 24, nr. 29 şi nr. 32 au fost retrase de pe 
ordinea de zi iar proiectele de hotărâre nr. 34, nr. 35, nr. 36 şi nr. 37 au fost introduse pe ordinea de zi 
conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.008 din 30.04.2015. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată cu 21 voturi Pentru şi 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local 
Gheorghe Deaconu). 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
        

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar ale unor mijloace fixe; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 3.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul 
Municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eşalonarea la plată a impozitelor, taxelor şi 
a altor obligaţii de plată datorate bugetului local; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului preliminar cuprinzând indicatori tehnico-economici, în 
vederea obţinerii unei finanţări oferite de Fundaţia VELUX; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 6.HOTĂRÂRE privind retragerea municipiului Piatra Neamţ din cadrul proiectului POS DRU 
”Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public”; 
   - iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 7.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 307/20.10.2014; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 224/31.07.2014; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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 9.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 105/27.03.2014; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public nr. 
42.919/2004; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11.HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 389/16.12.2014; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 12.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi 
religie”; 
  - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 13.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele 
persoane juridice; 
  - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe A.N.L.; 
  - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizaţiei pentru efectuarea 
transportului cu autovehicule speciale pe raza municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
 16.HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 305/2013; 
  - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
 17.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU aferent str. G-ral N. Dăscălescu nr. 494, proprietatea 
Damian Ana-Maria; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 18.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU aferent str. G-ral N. Dăscălescu nr. 314A, 
proprietatea Stănescu Maria; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate al SC PUBLISERV SRL, pe anul 
2014; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 20.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unei investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 21.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ şi concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 31mp situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.9, bl. A14, 
sc. B; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 22.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 264 mp 
situat în str. Orhei;  
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 23.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 486/25.07.2008; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 24.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea 
amplasării unei construcţii provizorii; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 25.HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de municipiul Piatra Neamţ 
şi unele companii specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 26.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; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr. 17.606/22.04.2015 întocmit în vederea 
vânzării Dispensarului Urban nr. 5; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 28.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a bunului imobil CT 19, situat în str. 
Constantin Mătase; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 29.HOTĂRÂRE privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ a unor 
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investiţii realizate în cadrul proiectului ”Dezvoltare infrastructură turistică Cozla”; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 30.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 31.HOTĂRÂRE privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Piatra Neamţ pe 
anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 32.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Social 
Pietricica; 
  - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 33.HOTĂRÂRE privind depunerea aplicaţiei în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile 
oferite de Fundaţia VELUX; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.008 din 30.04.2015, după cum urmează: 

  
34.HOTĂRÂRE privind desemnarea d-nei Viceprimar Aurelia Simionică, să exercite atribuţiile 

conferite de lege primarului; 
- iniţiator – un grup de 8 Consilieri Locali 

35.HOTĂRÂRE privind schimbarea din funcţie a unui viceprimar; 
- iniţiator – un grup de 8 Consilieri Locali 

36.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamt, la programul de stimulare 
şi înnoire a parcului auto; 

- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 37.HOTĂRÂRE privind aprobarea unei eşalonări la plată către E-ON; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 1 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.638 din 16.04.2015 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; 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 115 a 
Consiliului. 
 
  Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 2 privind aprobarea reîntregirii valorilor de inventar a unor mijloace fixe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.707 din 16.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 116 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 3 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11.338 din 06.03.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 117 a 
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Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 4 privind aprobarea Regulamentului pentru eşalonarea la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii de 
plată datorate bugetului local; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3202DI din 20.03.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 118 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 5 privind aprobarea Studiului preliminar cuprinzând indicatori tehnico-economici, în vederea obţinerii 
unei finanţări oferite de Fundaţia VELUX;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.582 din 21.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 119 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 6 privind retragerea municipiului Piatra Neamţ din cadrul proiectului POS DRU ”Întreprinderi sociale 
pentru administrarea domeniului public”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.353 din 21.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 120 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 7 privind abrogarea HCL nr. 307/20.10.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.548 din 21.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 121 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 8 privind abrogarea HCL nr. 224/31.07.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.850 din 22.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
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Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 122 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 9 privind modificarea HCL nr. 105/27.03.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.849 din 22.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 123 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 10 privind modificarea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public nr. 42.919/2004; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.390 din 21.04.2015 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. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 124 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 11 privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 389/16.12.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.745 din 22.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 125 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 12 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.419 din 28.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 126 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
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nr. 13 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.417 din 28.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 127 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 14 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.571 din 21.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 128 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 15 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizaţiei pentru efectuarea transportului cu 
autovehicule speciale pe raza municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.143 din 09.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 129 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 16 privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 305/2013;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.374 din 21.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 130 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 17 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent str. G-ral N. Dăscălescu nr. 494, proprietatea Damian Ana-
Maria; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.758 din 20.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 131 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 18 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent str. G-ral N. Dăscălescu nr. 314A, proprietatea Stănescu 
Maria; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.560 din 20.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 132 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 19 pentru aprobarea Raportului anual de activitate al S.C. Publiserv S.R.L., pe anul 2014;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.215 din 20.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 133 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 20 privind înregistrarea unei investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.267 din 21.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 134 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 21 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ şi concesionarea 
directă a terenului în suprafaţă de 31mp situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.9, bl. A14, sc. B; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.306 din 20.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 135 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 22 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 264 mp situat în str. Orhei; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.357 din 21.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
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aprobat cu 21 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Viorel Petrică Ilisei). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 136 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 23 privind abrogarea HCL nr. 486 din 25.07.2008; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.346 din 21.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 137 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 25 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de municipiul Piatra Neamţ şi unele companii 
specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.230 din 20.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 138 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 26 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. 17.612 din 22.04.2015 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. 
 Dl. Cătălin Misăilă – 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. 139 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 27 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 17.606/22.04.2015, stabilirea preţului de vânzare şi 
vânzarea Dispensarului Urban nr. 5; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.751 din 22.04.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – 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. 140 a 
Consiliului. 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 28 privind transmiterea în folosinţă gratuită a bunului imobil CT nr. 19, situat în str. Constantin Mătase, 
către Asociaţia Culturală TANDEM;  
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.996 din 23.04.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 141 a 
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Consiliului. 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 30 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.318 din 20.04.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 142 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 31 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Piatra Neamţ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.557 din 21.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administraţie 
Publică şi Juridic; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 143 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 33 privind depunerea aplicaţiei în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile oferite de Fundaţia 
VELUX; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.978 din 23.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 144 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 34 privind desemnarea d-nei Viceprimar Aurelia Simionică, să exercite atribuţiile conferite de lege 
primarului; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.553 din 28.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul de Lucru al 
Consiliului Local şi Serviciul Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul Secretarului Municipiului dl. Florin Fecic.  
 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului precizează: „Avem un proiect de hotărâre privind 
desemnarea unui viceprimar să exercite atribuţii de primar. Fiind vorba de persoane votul va fi secret. 
Buletinul de vot conţine o întrebare – Sunteţi de acord cu desemnarea d-nei viceprimar Aurelia Simionică, să 
exercite atribuţiile conferite de lege primarului? – am să vă rog să vă exprimaţi opţiunea de vot prin 
încercuirea opţiunii dorite „DA” sau „NU”. „DA” înseamnă aprobarea hotărării cu 12 voturi PENTRU, „NU” 
înseamnă respingerea acesteia şi implicit menţinerea împuternicirii d-lui Chitic să exercite atribuţii de primar. 
Votul se va exprima în cabina de vot, colegii mei urmând să vă înmâneze buletinul de vot şi pixul, iar după 
vot buletinul va fi introdus în urnă.” 
 S-a procedat la împărţirea formularului de vot secret, în ordine alfabetică. În urma centralizării 
formularelor, Secretarul comisiei de validare – dl. Victor Marghidan dă citire procesului verbal: „Total voturi 
– 22, Voturi valabil exprimate – 22, Voturi nule – 0, Voturi Pentru – 10, Voturi Contra – 12, Abţineri – 0”. 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza Procesului verbal proiectul de hotărâre, 
a fost respins. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
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nr. 35 privind schimbarea din funcţie a unui viceprimar; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.554 din 28.04.2015 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul de Lucru al 
Consiliului Local şi Serviciul Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Viceprimar Dragoş Chitic propune un amendament: „Hotărârea să vizeze schimbarea din funcţie a 
viceprimarului Aurelia Simionică cu dl. Teodorescu Constantin”. 
 D-na Viceprimar Aurelia Simionică precizează: „Din punct de vedere legal iniţiatorii proiectului 
consideră că acesta nu poate fi un amendament. Trebuia să existe un proiect pe ordinea de zi aşa cum prevede 
legea.” 
 Dl. Viceprimar Dragoş Chitic: „Din punct de vedere legal, Secretarul Municipiului poate să ne spună 
dacă este legal sau nu.” 
 D-na Viceprimar Aurelia Simionică: „Asta rămâne să se pronunţe ulterior instituţia abilitată să 
verifice de legalitate, dar în mod normal trebuia un proiect pe ordinea de zi, lucru care cred că este ştiut de 
toată lumea.” 
 D-na Monica Anton intervine: „Prezenţa secretarului în şedinţă, este tocmai aceia de a stabili 
legalitatea chestiunilor care pot interveni pe parcursul şedinţei, cred că este cel mai în măsură să se 
pronunţe.” 
 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – „Din punctul meu de vedere, respectând legalitatea 
şedinţei, desigur urmând ca dl. Prefect să exercite controlul legalităţii, amendamentul este legal. Acesta poate 
fi supus la vot, deoarece nu există o reglementare legală care să restrângă efectele sau aria de acoperire a unui 
amendament şi conform DEX-ului amendamentul reprezintă orice modificare sau completare a unui proiect 
de act normativ. Pe de altă parte, consider amendamentul legal, în condiţiile în care temeiul legal este acelaşi, 
respectiv art. 57 alin. 4 din Legea 215/2001 şi operaţiunea juridică pe care o presupune atât proiectul de 
hotărâre, cât şi proiectul eventual cu amendament, este acelaşi - schimbarea unui viceprimar. Aş vrea să mai 
fac o precizare, dacă mai sunt şi alte amendamente, trebuie formulate. Ele se vor supune la vot în ordinea 
formulării, urmând ca după primul amendament aprobat, următoarele nu se mai supun la vot.” 
 Nemaifiind formulate alte amendamente şi având în vedere faptul că amendamentul formulat la 
proiectul de hotărâre este cu caracter individual cu privire la persoane se procedează la împărţirea 
formularului de vot secret, în ordine alfabetică. În urma centralizării formularelor, Secretarul comisiei de 
validare – dl. Victor Marghidan dă citire procesului verbal: „Total voturi – 22, Voturi valabil exprimate – 22, 
Voturi nule – 0, Voturi Pentru – 13, Voturi Contra – 9, Abţineri – 0.” 
 Se trece la procedura de vot a proiectului de hotărâre cu amendamentul adoptat. S-a procedat la 
împărţirea formularului de vot secret, în ordine alfabetică. În urma centralizării formularelor, Secretarul 
comisiei de validare – dl. Victor Marghidan dă citire procesului verbal: „Total voturi – 22, Voturi valabil 
exprimate – 22, Voturi nule – 0, Voturi Pentru – 15, Voturi Contra – 7, Abţineri – 0”. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza Procesului verbal proiectul de hotărâre 
cu amendamentul adoptat, a fost aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 7 voturi CONTRA. 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 145 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 36 privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamt, la programul de stimulare şi înnoire a 
parcului auto; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.525 din 28.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul de Lucru al 
Consiliului Local şi Serviciul Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 146 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 37 privind aprobarea unei eşalonări la plată către E-ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A.; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.728 din 29.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Administratorul Public 
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al Municipiului Piatra Neamţ; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 147 a 
Consiliului. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

Dl. Cătălin MISĂILĂ – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPJ/C.A.M./30.04.2015 


