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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.11.396 din 25.04.2016 
F- SAPL- 03 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 21.04.2016 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. 818 din 14.04.2016, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.864 din 
21.04.2016, Viceprimarul desemnat – dl. Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Viceprimar, dl. Cătălin Misăilă – Consilier local delegat, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. 
Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 18 consilieri locali. Lipsește motivat: dl.consilier local Iulius 
Trapiel. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie 
Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local,    
d-na Dorina Staicu- Director Direcția Economică, dl. Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi 
Management Integrat, dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Birou 
Comunicare şi Management Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Dragoș Chitic – Președinte de ședință supune la vot Procesul Verbal al şedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 24.03.2016, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 818 din 14.04.2016, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr. 34 și 3 informări au fost 
introduse prin  Dispoziţia Primarului nr. 864 din 21.04.2016.  

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

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2016; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

   3. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.61/26.02.2016 privind înregistrarea în 
patrimoniul municipiului - domeniul public, a investiței ”Centrul de informare și promovare turistică în 
Municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 37815; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea 
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 6. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.307/25.10.2012 privind subcontractarea serviciilor 
de  deszăpezire mecanizată a carosabilului; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 7. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2016 ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC  
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 8.  HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Bloc cu Locuințe colective P+4E, cu accesuri - 
auto și pietonal din stradă, cu parcare proprie, din str. Dărmănești nr. 56; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 9.  HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.D. – Construcție P+1E cu destinațiile spațiu comercial și 
sediu societate, str. Cuiejdi nr. 1; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. - Două extinderi Parter ale Spațiului comercial 
Parter, str. Dimitrie Leonida nr. 111, bl. D4; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de schimbare a destinației spațiilor/clădirilor cu 
orice funcțiune în unități de alimentație publică; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Salubritas SA și 
SC Publiserv SRL; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor 
pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas SA; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.85/24.03.2016 privind aprobarea proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 15. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.86/24.03.3016 privind alocarea unor sume de 
bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 16. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.374/26.11.2015 și HCL nr.23/22.01.2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 17. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” domnului Dan Iacob; 
 - iniţiator – Consilier Local Ana MONDA 
 18. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi 
religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a serviciului public de 
administrare şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului Public de 
Administrare şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 
2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

22. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de activitate privind realizarea Serviciilor 
de întreţinere 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 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului public de 
organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiului Piatra Neamţ pentru anul 
2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
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25. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 
vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 
vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 
Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

28. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu 
din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Fundaţia Umanitară 
Diadra; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

29. HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate între municipiul 
Piatra Neamţ şi unele societăţi de publicitate; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

30. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor suprafeţe de 
teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

31. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei unui bun imobil situat în municipiul Piatra 
Neamţ str. Nufărului nr. 10, bl.13; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

32. HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr. 102 din 24.03.2016; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.158/28.05.2015 privind aprobarea listei cu 
obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 
 

Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 864 din 21.04.2016: 

 
 34. HOTĂRÂRE privind modificarea primului termen scadent pentru plata taxelor locale 
stabilite prin HCL nr. 356/26.11.2015; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
1. INFORMARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 

consilier local Simionică Aurelia, conform Ordinului nr.146 din 15.04.2016 privind constatarea încetării 
de drept a unui mandat de consilier local, înregistrat sub nr. 10.863/19.04.2016; 

2. INFORMARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 
consilier local Baidan Silvia, conform Ordinului nr.147 din 15.04.2016 privind constatarea încetării de 
drept a unui mandat de consilier local, înregistrat sub nr.10.862/18.04.2016; 

3. INFORMARE privind Raportul Corpului de Control al Prefectului nr. 15.290/01.03.2016 
înregistrat sub nr. 8702/14.04.2016; 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9633 din 07.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
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 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
115 a Consiliului. 

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 2 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9635 din 07.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
       Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
116 a Consiliului.    
  
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/26.02.2016 privind înregistrarea în patrimoniul 
municipiului - domeniul public, a investiței ”Centrul de informare și promovare turistică în Municipiul 
Piatra Neamț”, cod SMIS 37815; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9325 din 05.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 
Dezvoltare și Implementare Programe; 
       Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
            Dl. Dragoș Chitic– 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 Consiliului.    
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea unităților 
de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10264 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10215 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv care 
Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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 
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             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind pentru abrogarea HCL nr.307/25.10.2012 privind subcontractarea serviciilor de  
deszăpezire mecanizată a carosabilulu ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10027 din 12.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 
 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
120 a Consiliului. 

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10437 din 07.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcţia Economică – 
Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
121 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea P.U.D. – Bloc cu Locuinţe colective P+4E, cu acces – auto şi pietonal 
din stradă, cu parcare proprie, strada Dărmăneşti nr.56; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.330 din 13.04.2016 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. Dragoș Chitic– 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. 
122 a Consiliului. 
 
  
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 9 privind aprobarea P.U.D. – Construcţie P+1E, cu destinaţiile spaţiu comercial şi sediu 
societate, strada Cuiejdi nr.1; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.176 din 13.04.2016 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. Dragoș Chitic– 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. 
123 a Consiliului.  
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 10 pentru aprobarea P.U.D. – Două extinderi ale Spaţiului comercial parter, strada Dimitrie 
Leonida nr. 111, bl. D4; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.224 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Urbanism şi Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea procedurii de schimbare a destinaţiei spaţiilor/clădirilor cu orice 
funcţiune, în unităţi de alimentaţie publică; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.348 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv care Direcţia 
Urbanism şi Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind contractarea de servicii juridice de către municipiul Piatra Neamț, S.C. 
SALUBRITAS S.A. și S.C. PUBLISERV S.R.L; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.983 din 19.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic și Aparatul permanent al Consiliului Local; 
 Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind modificarea HCL nr.287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru 
activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas SA;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10540 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind modificarea HCL nr.85/24.03.2016 privind aprobarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10463 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind modificarea HCL nr.86/24.03.2016 privind alocarea unor sume de bani din 
capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10465 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: ”majorarea sumei 
pentru premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, de la 15.000 la 25.000”, având 
în vedere solicitările primite după data redactării proiectului de hotărâre, până la ședință ; 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul, care a fost aprobat cu 19 
voturi Pentru și 1 vot Impotrivă (d-na consilier local Ana Ioniță); 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind modificarea HCL nr.364/26.11.2015 privind asocierea Municipiului Piatra Neamț 
cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava pentru creșterea gradului de siguranță a 
cetățenilor; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10509 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind acordarea titlului de ”Cetațean de onoare” al municipiului Piatra Neamț, domnului 
Dan IACOB; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10507 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
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 D-na consilier local Luminița Vârlan informează consilierii locali că dl. Dan Iacob este unul 
dintre intelectualii municipiului, scriitor,  autor a peste 10 volume. Este o persoană care trasează 
drumuri și care pune temelii. 
 Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa intervine spunând că este bucuros de această 
propunere. 
 Se procedează la inmânarea buletinelor de vot secret. 
 Consilier local Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare – prezintă procesul verbal 
al comisiei de validare astfel : 

- total voturi : 20 
- voturi nule : 0 
- voturi valabil exprimate : 20 

§ voturi PENTRU : 10 
§ voturi IMPOTRIVĂ :10 

 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, informează coonsiliul Local că proiectul de hotărâre a 
fost RESPINS.  
  
            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10687 din 14.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
131 a Consiliului. 
 
             

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10689 din 15.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU și 1 vot ÎMPOTRIVĂ (dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa);  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
132 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 58.952 din 
31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. XdataSoft S.R.L.;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.234 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
133 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreţinere şi 
exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.230 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreţinere şi 
exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.233 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind aprobarea Raportului anual de activitate privind realizarea serviciului public de 
organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 
2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.232 din 13.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
136 a Consiliului. 
 
           Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată şi publică a 
municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.027 din 13.04.2016 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 Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
137 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 
directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.879 din 18.04.2016 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 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea prin 
licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.875 din 18.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi PENTRU, 2 voturi Abținere (dl.consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier 
local Neculai Timaru) și 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Vîrlan). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
139 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 
directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren aferent 
spaţiilor proprietate privată; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.878 din 18.04.2016  emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Fundaţia Umanitară DIADRA şi 
Uniunea Arhitecţilor din România; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.216 din 13.04.2016 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.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
141 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi 
companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.575 din 15.04.2016 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 Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
142 a Consiliului. 
 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor suprafeţe de teren, 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.677 din 15.04.2016 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 Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
143 a Consiliului. 
 
            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind schimbarea destinaţiei unui imobil situat în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Nufărului nr. 10, bl. 13, parter, din cantină socială în Centru Social pentru persoane defavorizate; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.162 din 12.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
144 a Consiliului. 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 102 din 24.03.2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.881 din 18.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
145 a Consiliului. 
 
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 pentru modificarea HCL nr. 158 din 28.05.2015 privind aprobarea listei cu obiectivele 
asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.985 din 19.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică Locală și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
146 a Consiliului 
 
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind modificarea primului termen scadent pentru plata taxelor speciale și a altor taxe 
locale stabilite prin HCL nr. 356/26.11.2015, pentru anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4281DI din 11.04.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Taxe și Impozite; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
147 a Consiliului. 

 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local cele 3 informări introduse 
pe ordinea de zi, potrivit Dispoziției nr. 864 din 21.04.2016, respectiv: 

  1. INFORMARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 
consilier local Simionică Aurelia, conform Ordinului nr.146 din 15.04.2016 privind constatarea încetării 
de drept a unui mandat de consilier local, înregistrat sub nr.10.863/19.04.2016; 

   2. INFORMARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 
consilier local Baidan Silvia, conform Ordinului nr.147 din 15.04.2016 privind constatarea încetării de 
drept a unui mandat de consilier local, înregistrat sub nr.10.862/18.04.2016; 

   3. INFORMARE privind Raportul Corpului de Control al Prefectului nr.15.290/01.03.2016 
înregistrat sub nr. 8702/14.04.2016 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABILĂ 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABILĂ 
 

 
 

SAPJ/NM/25.04.2016 


