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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 14.889 din 31.03.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi  31.03.2015 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.745        
din 24.03.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 783 din 31.03.2015, 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 17 
consilieri locali. Lipsesc motivat dl. Consilier local Petrică Viorel Ilisei, dl. Consilier local Adrian Grigoraş şi 
d-na consilier Elena – Monica Anton. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – 
Director Economic, d-na Ioana Cornea – Şef Serviciu Urbanism şi Autorizări în Construcţii, dl. Bogdan 
Puşcaşu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, d-ra Anca 
Chiuariu şi d-na Liliana Gherasim – 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 şi  
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă un număr de 20 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 27.02.2015 şi 23.03.2015 care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
745 din 24.03.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre de la nr. 41 la nr. 43 au fost introduse pe 
ordinea de zi conform Dispoziţiei Primarului nr. 783 din 31.03.2015. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
        

1.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învăţământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind Eliberarea/Vizarea anuală a Acordului 
pentru deschiderea exerciţiului comercial, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de 
comerţ/servicii/alimentaţie publică, în municipiul Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

3.HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător şi al carnetului de 
comercializare a produselor percepute de Compartimentul Registrul Agricol pentru 2015; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 
personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 
municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Construcţie P+2E multifuncţională, strada 
Orhei; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – 1.Introducerea în intravilanul municipiului 
Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 69.585 mp, lotizarea în loturi construibile cu locuinţe individuale P-
P+2E, drumuri de acces private, teren proprietate privată, drum de acces public proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ; 
                - iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilităţii cu 3 ani a unui PUZ aprobat prin HCL nr. 
91 din 30.03.2012; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 231/21.07.2011; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 9.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi 8 ONG-
uri în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile acordată de Fundaţia VELUX la Programul 
Internaţional de Finanţare în Domeniul Social – Social protection and alleviation of social distress; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ”; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 12.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 13.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui teren 
în suprafaţă de 518 mp situat în str. Mărăţei f.n.; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 14.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de 
reşedinţă, a parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

15.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Parcului 
Zoologic; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

16.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Ştrandului 
Municipal; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

17.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în incinta bunului 
imobil din str. Ştefan cel Mare nr. 15, etajul I, către unele organizaţii de utilitate publică, non – 
guvernamentale, non profit, pe durata de 5 ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate a serviciului public de administrare 
şi exploatare a parcărilor publice cu plată din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate a serviciului public de administrare 
şi exploatare a parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără plată şi a parcărilor închiriate instituţiilor 
publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate în baza Contractului de prestări 
servicii nr. 35293 din 18.09.2014, având ca obiect prestarea serviciilor de gestionare a unităţilor locative din 
Municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 21.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, a 
unor investiţii; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 
46.782 din 06.09.2007, având ca obiect serviciul de ecarisaj, întreţinere şi administrare a toaletelor publice şi 
ecologice şi a serviciului de întreţinere, curăţenie spaţii verzi din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 23.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de aproximativ 65 
mp, situat  în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, str. Cuejdi nr. 1B, etaj II, către Asociaţia 
Nicu Albu, pe durata de 3 ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 24.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a centralei termice CT nr.15 din aleea 
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Plaiului către Asociaţia UJPPV – NŢ, C.A.R.P.P.V. Solidaritatea Piatra Neamţ, pe durata de 10 ani; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 25.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 39 mp situat în b-dul 
Decebal nr.4, bl. H2, către o persoană fizică, în vederea extinderii spaţiului comercial; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 26.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Parohia 
”Naşterea Maicii Domnului”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor 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 
 28.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al unor terenuri proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 29.HOTĂRÂRE privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe de teren; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 30.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii locative aflate în administrarea municipiului Piatra 
Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere 
spaţii verzi în municipiul Piatra Neamţ, de către S.C. C.M.I. Urban S.A. în anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 32.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 271 din 29.08.2013; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

33.HOTĂRÂRE privind declanşarea proceduriii de atribuire a 106 autorizaţii taxi pentru realizarea 
serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

34.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 35.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii de administrare, exploatare şi 
întreţinere a bunului imobil cu destinaţia Sală Polivalentă; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 36.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de prestări servicii de administrare, exploatare şi 
întreţinere a bunului imobil cu destinaţia Mall Forum Center; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

37.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 38.HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Consiliului Local al 
municipiului Piatra Neamţ în oraşul înfrăţit Bergama din Turcia; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 

39.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 
 40.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a fostei centrale termice CT 48 situată în 
str. Unirii f.n. către Fundaţia ”Boxul Nemţean”; 
 - 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. 783/31.03.2015, după cum urmează:  
 41.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de aproximativ 36 
mp situat în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center –  parter, str. Cuejdi nr.1B, către Societatea 
Scriitorilor din judeţul Neamţ, pe durata de 6 luni; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 316 din 30.10.2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 



 4  

 43.HOTĂRÂRE privind luare act de demisia primarului municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 1 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri aflate în administrarea învăţământului 
preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.023 din 18.03.2015 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. 66 a 
Consiliului. 
 
  Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 2 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea 
exerciţiului comercial, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/servicii/alimentaţie 
publică, în municipiul Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.962 din 19.02.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Compartimentul 
Autorizări Comerciale 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. 67 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 3 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pentru anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.198 din 26.03.2015 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. 68 a 
Consiliului. 

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

nr. 4 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică 
aflată în subordinea Consiliului Local, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.320 din 13.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Asistenţă 
Socială, Biroul Resurse Umane şi Aparatul Permanent al Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 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 iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 69 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 5 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Construcţie P+2E multifuncţională, str. Orhei;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5.770 din 19.03.2015 emis de către 
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compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 70 a 
Consiliului. 

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

nr. 6 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1.Introducerea în intravilanul municipiului Piatra Neamţ a 
terenului cu suprafaţa de 69.585 mp, lotizarea în loturi construibile cu locuinţe individuale P-P+2E, drumuri 
de acces private, teren proprietate privată, drum de acces public proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.264 din 23.02.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 71 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 7 privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani a P.U.Z. şi R.L.U., aprobat prin HCL nr. 91 din 30.03.2012; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.013 din 18.03.2015 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. 72 a 
Consiliului. 

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

nr. 8 privind modificarea Anexei la HCL nr. 231 din 21.07.2011; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11.870 din 11.03.2015 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. 73 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 9 privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra Neamţ şi 8 ONG-uri în vederea 
obţinerii unei finanţări nerambursabile, acordată de Fundaţia VELUX în cadrul Programului Internaţional de 
Finanţare în Domeniul Social – Protecţie socială şi reducerea disparităţilor sociale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.255 din 26.03.2015 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 
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aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 74 a 
Consiliului. 

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

nr. 10 privind modificarea HCL nr. 277/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.357 din 27.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administraţie 
Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 4 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. 75 a 
Consiliului. 

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

nr. 11 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.162 din 26.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 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, 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. 76 a 
Consiliului. 

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

nr. 12 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.277 din 20.03.2015 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 iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 77 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 13 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui teren, proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.633 din 23.03.2015 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. 78 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 14 privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă, a parcărilor 
închiriate instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.594 din 23.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
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 Comisiile de specialitate nr. 3 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 iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 79 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 15 privind serviciul  public de administrare, întreţinere şi exploatare a Parcului Zoologic; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.036 din 18.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 3 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 iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 80 a 
Consiliului. 

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

nr. 16 privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Ştrandului din municipiul Piatra 
Neamţ;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.056 din 18.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 3 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 iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 81 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 17 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata de 5 ani, a unor spaţii din imobilul situat în str. 
Ştefan cel Mare nr.15, către unele organizaţii de utilitate publică, non – guvernamentale, non profit; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.496 din 23.03.2015 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. 82 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 18 privind aprobarea Raportului anual de activitate al serviciului public de administrare şi exploatare a 
parcărilor publice cu plată din municipiul Piatra Neamţ, pe anul 2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.502 din 23.03.2015 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. 83 a 
Consiliului. 
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Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 19 privind aprobarea Raportului anual de activitate al serviciului public de administrare şi exploatare a 
parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără plată şi a parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private 
din municipiul Piatra Neamţ, pe anul 2014;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.500 din 23.03.2015 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. 84 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 20 privind aprobarea Raportului anual de activitate al serviciului de gestionare a unităţilor locative din 
municipiul Piatra Neamţ, prestat în baza contractului de servicii nr. 35.293 din 18.09.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.094  din 18.03.2015 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. 85 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 21 privind constituirea de mijloace fixe şi înregistrarea acestora în patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.059 din 12.03.2015 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. 86 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 22 privind aprobarea Raportului anual de activitate al serviciului de ecarisaj, întreţinere şi administrare a 
toaletelor publice şi ecologice şi a serviciului de întreţinere, curăţenie spaţii verzi din municipiul Piatra 
Neamţ, pentru anul 2014, prestat în baza contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.906 din 18.03.2015 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. 87 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 23 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de aproximativ 65 mp situat în incinta 
Complexului Comercial Mall Forum Center, str. Cuejdi nr.1B, etaj II, către Asociaţia Nicu Albu, pe durata de 
3 ani; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.849 din 17.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
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 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. 88 a 
Consiliului. 

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

nr. 24 privind transmiterea în folosinţă gratuită a centralei termice CT nr.15 situată în aleea Plaiului către 
Asociaţia UJPPV – NŢ, C.A.R.P.P.V. SOLIDARITATEA, pe durata de 10 ani; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.364 din 20.03.2015 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. 89 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 25 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 39 mp situat în b-dul Decebal nr.4, bl. H2 şi a 
terenului în suprafaţă de 9 mp situat în piaţa 22 Decembrie nr.6(5); 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.292 din 13.03.2015 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. 90 a 
Consiliului. 

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

nr. 26 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren către Parohia Naşterea Maicii 
Domnului; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.103 din 18.03.2015 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 
19  voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ghiocel Tonco). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 91 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 27 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. 13.699 din 23.03.2015 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. 92 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 28 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ; 
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            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11.324 din 23.03.2015 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. 93 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 29 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a unui bun 
imobil teren având categoria de curţi construcţii; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.839 din 24.03.2015 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. 94 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 30 privind repartizarea unor spaţii locative aflate în administrarea municipiului Piatra Neamţ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.332 din 27.03.2015 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, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 95 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 31 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere spaţii verzi în 
municipiul Piatra Neamţ de către C.M.I. Urban S.A. în anul 2015; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.972 din 24.03.2015 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, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 96 a 
Consiliului. 

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

nr. 32 privind completarea HCL nr. 271 din 29.08.2013 ; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11.101 din 18.03.2015 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. 97 a 
Consiliului. 
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Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 33 privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 106 autorizaţii taxi pentru realizarea 
serviciului de transport persoane în regim taxi; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.787 din 24.03.2015 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, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 98 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 34 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra 
Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.102 din 24.03.2015 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, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 99 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 35 privind atribuirea unui contract de prestări servicii; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.884 din 18.03.2015 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. 

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. 100 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 36 privind unui contract de prestări servicii pentru întreţinerea şi exploatare a bunului imobil – Complex 
Comercial de tip Mall, proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.060 din 25.03.2015 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. 

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. 101 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 37 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.104 din 26.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
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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, care a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 102 a 

Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 38 privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ în 
oraşul înfrăţit Bergama din Turcia;  
           Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.106 din 25.03.2015 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. 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. 103 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 39 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.102 din 26.03.2015 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. Consilier local Constantin Teodorescu formulează un amendament ”pentru Asociaţia Future, să se 
acorde suma de 25.000 lei”. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost aprobat 
cu 19 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ghiocel Tonco). 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (dl. Consilier local Ghiocel Tonco). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 104 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 40 privind transmiterea în folosinţă gratuită a centralei termice CT 48 situată în str. Unirii f.n., către 
Fundaţia BOXUL NEMŢEAN, pe durata de 10 ani; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.912 din 24.03.2015 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. 105 a 

Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 41 privind  transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de aproximativ 36 mp situat în incinta 
Complexului Comercial Mall Forum Center – parter, str. Cuejdi nr.1B, către Societatea Scriitorilor din 
judeţul Neamţ, pe durata de 6 luni; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.152 din 26.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
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 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. 106 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 42 privind modificarea HCL nr. 316 din 30.10.2014; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.146 din 26.03.2015 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. 107 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 43 privind luare act de demisia Primarului Municipiului Piatra Neamţ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.677 din 30.03.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 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, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

17 voturi Pentru şi 3 voturi Abţinere. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 108 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 
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