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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 19.892 din 25.07.2016 
F- SAPL- 03 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 21.07.2016 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. 1411 din 13.07.2016, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.1434 din 
18.07.2016, Primarul Municipiului – dl.Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, Viceprimarul Municipiului – 
Bogdan Gavrilescu, Viceprimarul municipiului – d-na Luminița-Georgeta Vîrlan, Administratorul 
public - dl. Bogdan Pușcașu, Secretarul Municipiului – dl. Florin Fecic şi 20 consilieri locali. Lipsește 
motivat: dl. Consilier local – Adrian Ciubotariu. Dl. consilier local Sauciuc Cristian participă la ședința 
consiliului local după aprobarea proiectului de hotărâre nr.2, iar dl.consilier local Tihenea Cristian 
Romulus participă la ședința consiliului local după aprobarea proiectului de hotărâre nr.4. 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 Cătălina Hizan- 
Director Direcția Economică, dl. Puiu Fecic – Serviciul Administrare Patrimoniu și Transporturi, dl. 
Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Simona Varganici – Sef Serviciu Buget-
Contabilitate, 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 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr. 1411 din 13.07.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr. 40 și nr.41 
au fost introduse prin  Dispoziţia Primarului nr. 1434 din 18.07.2016, proiectele de hotărâre nr.7, nr.8 și 
nr.9 au fost retrase de pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr.1452 din 20.07.2016, iar proiectele de 
hotărâre nr.18 și nr.38au fost retrase prin Dispoziția nr 1469 din 21.07.2016.  

D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă propune ca proiectele de hotărâre nr.40 
și nr.41 să fie dezbătute de către Consiliul Local după proiectul de hotărâre nr.2. 

D-na Luminița Georgeta Vîrlan – 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 luare act de încetarea mandatului domnului consilier local Laurențiu – 
Cristinel DULAMĂ; 
                - iniţiator – Președinte de ședință Luminița- Georgeta VÎRLAN 

2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Sauciuc Cristian; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei de 
validare; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de 
Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
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6. HOTĂRÂRE privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului 
Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este acționar sau asociat; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind reprezentarea intereselor municipiului Piatra Neamț în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind execuția bugetară la data de 30.06.2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea 
învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.21/22.01.2016 privind constituirea comisiei de 
evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de 
interes local, precum și modificarea comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local din anul 
2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.61 din 14.02.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra 
Neamț alocate pentru activități nonprofit de interes local și a măsurilor sale de aplicare; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei locale de ordine publică; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei sociale a Consiliului Local; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr.34.093/2006 încheiat între 
municipiul Piatra Neamț și Asocierea dintre SC Brantner Servicii Ecologice SRL și Brantner Walter 
GmbH; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

18. 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 – Primar Dragoș CHITIC 
           19. HOTĂRÂRE  privind aprobarea desfăşurării unei proceduri de achiziţie pentru contractarea 
de prestări servicii de întreținere a stadionului municipal „Ceahlăul”; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           20. HOTĂRÂRE  privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în 
administrarea directă a municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Vasile Popescu 
            21.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului partial al terenurilor, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Vasile Popescu 
          22.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 – Vasile Popescu 
          23.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; 
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                          - iniţiator –  Vasile Popescu 
         24.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 – Vasile Popescu 
          25.HOTĂRÂRE  privind transmiterea unor bunuri imobile, terenuri, din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, în 
domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;  
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          27.HOTĂRÂRE privind completarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC RO COM Central SA; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
          28.HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 59137; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           29.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.194 din 08.06.2012 privind completarea contractului 
de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 
Salubritas S.A.; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           30.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, din incinta Complexului 
Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – Oficiul 
Regional pentru Locuinţe Nord-Est; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           31.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 39 autorizaţii taxi, tansportatorilor autorizaţi participanţi în 
cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
                          - iniţiator – Vasile Popescu 
           32.HOTĂRÂRE privind exprimarea unui acord, în calitate de proprietar, pentru amplasarea unei 
construcții provizorii; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           33.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de societate civilă nr.56.927 din 8.12.2006, 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Perla Invest SRL; 
 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          34.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 29.03.2011, încheiat 
între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SRL; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          35.HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale identificată prin NC 55798; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          36.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de 
reprezentare în instanță a Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          37.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de 
reprezentare în instanță a Poliției Locale  Piatra Neamț; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
          38.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent – Construire Hypermarket Kaufland, 
amenajare incintă, amenajări acces - sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, panouri publicitare, 
împrejmuire – B-dul G-ral Dăscălescu nr.1; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
           39.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.307 din 15.10.2015 privind actualizarea 
suprafețelor construcțiilor și terenurilor aferente acestora, proprietate publică a municipiului Piatra 
Neamț, în care funcționează unități de învățământ preuniversitar; 
                          - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele 
de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1434 din 18.07.2016: 
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               40.HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Constantin IACOBAN; 

 - iniţiator – Președinte de ședință Luminița- Georgeta VÎRLAN 
  41.HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristian Romulus 

Tihenea; 
                           - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 
             D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Laurențiu – Cristinel DULAMĂ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19005 din 14.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
183 a Consiliului. 

 
            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristian Sauciuc; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19008 din 14.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
       Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului - invită pe dl. Cristian Sauciuc să depună jurământul 
de consilier local. 
 Dl. Cristian Sauciuc – depune și semnează jurământul. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
184 a Consiliului.    
  

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.40 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Constantin IACOBAN; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19143 din 15.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
       Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
185 a Consiliului.    
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.41 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristian Romulus 
Tihenea; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.329 din 19.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
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       Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului - invită pe dl. Cristian Romulus Tihenea să depună 
jurământul de consilier local. 
 Dl. Cristian Romulus Tihenea – depune și semnează jurământul. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
186 a Consiliului.    
 
          D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19005 din 14.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
187 a Consiliului. 
      
    D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.4 pentru modificarea anexei la HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea 
comisiei de validare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.012 din 14.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
188 a Consiliului. 
 
 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de 
Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.202 din 18.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl.Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că 
proiectul de hotărâre privește persoane, astfel se va proceda la înmânarea buletinelor de vot secret. 
Procedura de vot este încercuirea opțiunii dorite. Fiecărui consilier local i s-a înmânat anexa la proiectul 
de hotărâre, cuprinzând propunerile ce urmează a fi votate. 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
  
 
 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
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 Total voturi: 22 
 Voturi valabil exprimate: 22 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 21 
 Voturi CONTRA : 1 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
189 a Consiliului. 
 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind împuternicirea  consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului 
Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul Piatra Neamț este asociat sau acționar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.258 din 18.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl.Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că 
proiectul de hotărâre privește persoane, astfel se va proceda la înmânarea buletinelor de vot secret. 
Procedura de vot este aceeași. 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 22 
 Voturi valabil exprimate: 22 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 21 
 Voturi CONTRA : 1 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
190 a Consiliului. 
 
    D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18395 din 08.07.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
191 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 
anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19161 din 18.07.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
192 a Consiliului. 
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 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. 17.165 din 16.05.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
193 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind modificarea HCL nr.21 din 22.01.2016  privind constituirea comisiei 
de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de 
interes local, precum și modificarea comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local din anul 
2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.411 din 28.06.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 22 
 Voturi valabil exprimate: 22 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 22 
 Voturi CONTRA : 0 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
194 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea HCL nr.61 din 14.02.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra 
Neamț alocat pentru activități nonprofit de interes local și a măsurilor sale de aplicare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.406 din 28.06.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
195 a Consiliului. 
 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind stabilirea componenței comisiei locale de ordine publică a 
municipiului Piatra Neamț; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.204 din 18.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 22 
 Voturi valabil exprimate: 22 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 22 
 Voturi CONTRA : 0 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
196 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al 
municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18425 din 11.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală; 
 Dl.consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament: ”înlocuirea domnului 
Constantin Iacoban în cadrul comisiei cu dl. Cristian Romulus Tihenea ”; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui 
consilier local Cătălin Misăilă, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi; 
 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 22 
 Voturi valabil exprimate: 22 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 22 
 Voturi CONTRA : 0 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
197 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind modificarea contractului de concesionare a serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Piatra Neamț nr.34093 din 04.08.2006; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.708 din 13.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
198 a Consiliului. 
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea desfăşurării unei proceduri de achiziţie pentru contractarea 
de prestări servicii de gestionare a Stadionului Municipal “Ceahlăul”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.106 din 23.06.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
199 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind recalcularea chiriilor unităţilor locative din blocurile ANL aflate în 
administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.113 din 23.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
200 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată şi 
publică a municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.328 din 27.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
201 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.22 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. 16.737 din 21.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
202 a Consiliului. 
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 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. 16.772 din 21.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl.consilier local Marghidan Víctor Adrian propune următorul amendament: ”să fie scoase din 
anexa la proiectul de hotărâre pozițiile nr.1 și nr.2”; 
  D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat 
de către dl.consilier local Marghidan Victor Adrian, care a fost RESPINS cu 13 voturi pentru și 9 voturi 
Împotrivă; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în 
forma inițială, care a fost RESPINS  cu 8 voturi PENTRU, 1 vot ABȚINERE (dl.consilier Bogdan 
Gavrilescu) și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl.consilier local Adrian Grigoraș, dl.consilier local Marius 
Ghineț, dl.consilier local Victor Adrian Marghidan, dl.consilier local Cristian Mihalcea, dl.consilier 
local Cătălin Misăilă, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na consilier local Maria – Claudia 
Moroiu, d-na consilier local Victoria Păduraru – Chriac, dl.consilier local Cristian Sauciuc, dl.consilier 
local Radu Constantin Secuiu, dl.consilier local Cristian-Romulus Tihenea, d-na consilier local 
Luminița-Georgeta Vîrlan); 
  

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.24 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. 16.743 din 21.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
203 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind trecerea unor bunuri imobile, terenuri, din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, în 
domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.653 din 17.06.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
204 a Consiliului. 
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 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.26 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamţ,  domeniul public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.825 din 21.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
205 a Consiliului. 
 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind completarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Ro Com Central S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.118 din 23.06.2016 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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
206 a Consiliului. 
 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.28 privind dezlipirea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 59137, 
reprezentând suprafaţa de 51.735 m.p. teren, în şapte loturi; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.697 din 17.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
207 a Consiliului. 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.29 pentru abrogarea H.C.L. nr. 194 din 08.06.2012 privind completarea 
Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ 
şi S.C. Salubritas S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.222 din 17.06.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
208 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui 
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spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe – Oficiul Regional pentru Locuinţe Nord Est; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.120 din 23.06.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
209 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind atribuirea a 39 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi 
participanţi în cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în 
regim taxi; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.109 din 23.06.2016 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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
210 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.32 privind exprimarea acordului, în calitate de proprietar al terenului, pentru 
amplasarea unei construcții provizorii în Ștrandul Municipal; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.719 din 13.07.2016 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.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
211 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.33 privind modificarea contractului de societate civilă nr.56.927 din 
08.12.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Perla Invest SRL; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.730 din 14.07.2016 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; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
212 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.34 privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SRL; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.913 din 14.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
213 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.35 privind dezlipirea în două loturi, a documentaţiei cadastrale identificată prin 
NC 55798; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.673 din 15.07.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
214 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.36 privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a reprezentării 
în instanță a Direcției de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7782 din 15.07.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
215 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.37 privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a reprezentării 
în instanță a Poliției Locale Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19207 din 18.07.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
216 a Consiliului 
 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.39 privind modificarea anexei la HCL nr.307/15.10.2015 privind actualizarea 
suprafețelor construcțiilor și terenurilor aferente acestora, proprietate publică a Municipiului Piatra 
Neamț, în care funcționează unități de învățământ preuniversitar; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.818 din 13.07.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 
217 a Consiliului 
 
 
 
 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă dă cuvîntul d-lui Alexandru Strâmbei 
de la Societatea Civilă. 
 Dl. Alexandru Strâmbely – Societatea Civilă- aduce la cunoștința consilierilor locali că cea mai 
mare problemă a municipiului Piatra Neamț este prețul apei, care este foarte mare. Ar trebui tras un 
semnal de alarmă la politicienii care pot lua măsuri în acest sens.  Este lăudabil platoul de la Curtea 
Domnească, este un punct fierbinte al orașului, care atrage turiștii, dar nu este ingrijit, este mizerie. 
Municipalitatea ar trebui să ia măsuri și în acest sens. 
 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că 
Primarul municipiului, dl. Dragoș Chitic, va fi în concediu de odihnă, în perioada 25.07.2016 – 
05.08.2016. 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița – Georgeta Vîrlan – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 
 
 

D-na Luminița – Georgeta VIRLAN – SS INDESCIFRABIL 
 
 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAPJ/NM/25.07.2016 
 


