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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 2092 din 25.01.2016 
F- SAPL- 03 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 22.01.2016 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.55 din 15.01.2016, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.82 din 
21.01.2016, Viceprimarul desemnat – dl.Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Consilier local delegat, dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator 
public şi 19 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Andrița Valeriu și dl. Consilier local 
Neculai Timaru. 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, d-na Ana Berea – Director Direcția 
Asistență Socială, dl. Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management Integrat, dl. Cătălin 
Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi Management 
Integrat, d-na Alina Diaconu – Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte, d-na Boengiu Elena – 
Director SC Publiserv SRL, dl. Laurențiu Dulamă – Director SC Parking SA, d-na Tatiana Ciucanu – 
Director SC Salubritas SA şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedintelor 

Consiliului Local din data de 17.12.2015 (ședință ordinară) și 28.12.2016 (ședință extraordinară), care 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

D-na Monica Elena Anton – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 
Dispoziţiei Primarului nr.55 din 15.01.2016, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr.33 a fost retras 
de pe ordinea de zi, iar proiectul de hotărâre nr.35 a fost introdus pe ordinea de zi, prin  Dispoziţia 
Primarului nr. 82 din 21.01.2016.  

D-na Monica Elena Anton– 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 de consilier local, prin demisie, al d-
lui Valeriu Andrița; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.248/2012 privind împuternicirea consilierilor locali 
să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra 
Neamț este asociat sau acționar; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2016, a excedentului bugetar înregistrat la 31 
decembrie 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului 
Piatra Neamţ, pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
             5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV 
SRL, pentru anul 2016; 
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 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARKING SA, 
pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PERLA INVEST 
SRL, pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SRL, 
pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
           9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITAS SA, 
pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CMI URBAN SA, 
pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE privind emiterea acordului de înființare a consorțiului ”CENTRELOR DE 
STUDII EUROPENE ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 12. HOTĂRÂRE privind avizarea favorabilă a obținerii titlului de Colegiu, de către Liceul 
Tehnologic ”Spiru Haret”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind acordarea de burse elevilor din învățămâtul preuniversitar în anul 
2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
           14. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul 
Piatra Neamt, pentru anul școlar 2016-2017; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale la 
nivelul Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
            16. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la  HCL nr.231/21.07.2011 privind aprobarea 
proiectului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și a cheltuielilor legate de proiect; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 17. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 18. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență 
din bugetul local, în anul 2016; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
             19. HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 
vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
   20. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 
Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2016; 
 - iniţiator - Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 21. HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă  și a proiectelor de parteneriat de interes local alocate de la bugetul local pentru 
anul 2016; 
 - iniţiator - Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 22. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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 23. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 24. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamț a unor 
investiții; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 25. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a  unor centrale termice, aparținând 
Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 26. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând municipiului 
Piatra Neamt; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 27. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă și 
vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 28. 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 – Consilier delegat Vasile POPESCU 

29. 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 – Consilier delegat Vasile POPESCU 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți 
obiectivului ”Modernizare DC 40 Cartier Dărmănești – Sarata Dobreni km 1+600-4+580”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de 
pornire la licitație în vederea închirierii Restaurantului Monte Carlo și Pavilionului Administrativ din 
incinta Ștrandului Municipal; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

32. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr.28.238 din 15.11.2012, 
încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Grupul de Presă Accent; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
 33. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.177 din 28.05.2015; 
 - iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

34. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.356 din 27.11.2014; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 

D-na Monica Elena Anton – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectul de 
hotărâre introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 82 din 21.01.2016: 

35.HOTĂRÂRE privind închirierea directă a bunului imobil spaţiu situat în Piaţa Mihail 
Kogălniceanu, nr. 1, bl. H4, parter; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, al 
d-lui Valeriu Andrița și declararea vacantă a locului acestuia; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1540 din 13.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul 
Permanent de Lucru și Serviciul Administrație Publică și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
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 D-na Monica Elena Anton– 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. 1 
a Consiliului. 

 
            D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 2 pentru modificarea HCL nr.248/2012 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. 834 din 13.01.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Publică și Juridic; 
       Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea  
acestuia. 
 Se procedează la înmânarea buletinului de vot secret. 
 Dl. Consilier local Strungariu Viorel – Președinte comisia de validare – prezintă rezultatul 
votului secret, astfel : 
 - total voturi : 21 
 - voturi valabil exprimate : 21 
  - voturi PENTRU : 21 
  - voturi Impotrivă : 0 
 - voturi nule: 0 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 2 
a Consiliului.    
  
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind utilizarea în anul 2016, a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1121 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
       Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea  
acestuia. 
            D-na Monica Elena Anton– 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. 3 
a Consiliului.    
 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1641 din 20.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea  
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 4 
a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.5 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV SRL, 
pentru anul 2016; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1123 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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.5 
a Consiliului. 

 
             D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARKING SA, 
pentru anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1125 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 

 D-na Monica Elena Anton– 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. 6 
a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PERLA INVEST SRL, pentru 
anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1127 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 

 D-na Monica Elena Anton– 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. 7 
a Consiliului. 
 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SRL, pentru 
anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1129 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 8 
a Consiliului. 

 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITAS SA, pentru 
anul 2016; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1131 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 9 
a Consiliului.  

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CMI URBAN SA, pentru 
anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1133 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
10 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 11 privind emiterea acordului de înființare a consorțiului «CENTRELOR DE 
STUDII EUROPENE ȘI ”ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”»; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1136 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
11 a Consiliului. 

 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 12 privind avizarea favorabilă a obținerii titlului de Colegiu, de către Liceul Tehnologic 
”Spiru Haret”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1138 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate;  
 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
12 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.13 privind acordarea de burse elevilor din învățămâtul preuniversitar în anul 2016;       
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 969 din 14.01.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
13 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.14 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra 
Neamt, pentru anul școlar 2016-2017; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 973 din 14.01.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
14 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale la 
nivelul Municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 932 din 13.01.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Managementul Situațiilor de Urgență; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
15 a Consiliului. 
 
             D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 pentru modificarea anexei nr.1 la  HCL nr.231/21.07.2011 privind 
aprobarea proiectului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și a cheltuielilor legate de 
proiect; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1653 din 20.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Dezvoltare și Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
16 a Consiliului. 

 
             D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1160 din 15.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
17 a Consiliului. 

 
            D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 18 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență din 
bugetul local, în anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1147 din 15.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
18 a Consiliului. 

 
D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.19 privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite 
în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2016;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1150 din 15.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
19 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.20 privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de 
implementare pentru anul 2016;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1153 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
20 a Consiliului. 
 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.21 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă  și a proiectelor de parteneriat de interes local alocate de la bugetul local pentru anul 
2016; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1081 din 14.01.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia; 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
21 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.22 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1081 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl.consilier local Constantin Teodorescu propune pe d-na consilier local Monica Anton. 
 D-na Monica Elena Anton– 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.   
22 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.23 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1079 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
23 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.24 privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului Piatra Neamț a unor 
investiții; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 902 din 13.01.2016 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 Monica Elena Anton– 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. 
24 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind transmiterea în folosință gratuită a  unor centrale termice, aparținând 
Municipiului Piatra Neamț; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.375 din 18.01.2016 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 consilier local Aurelia Simionică prezintă următorul amendament :”obligația 
beneficiarilor de realizare a scopului avut în vedere la emiterea hotărârii, respectiv de a începe 
activitatea propriu-zisă in termen de 1 an.” 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de d-na 
consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
25 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.26 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând municipiului 
Piatra Neamt; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 940 din 14.01.2016emis 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 Monica Elena Anton– 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. 
26 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă și 
vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.294 din 18.01.2016  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 Monica Elena Anton– 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. 
27 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.28 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.1.298 din 18.01.2016 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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 D-na Monica Elena Anton– 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. 
28 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.296 din 18.01.2016 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 Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU și 2 voturi ABȚINERE (dl. Consilier local Viorel Strungariu 
și dl. Consilier local Ioan Iulius Trapiel). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
29 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți 
obiectivului ”Modernizare DC 40 Cartier Dărmănești – Sarata Dobreni km 1+600-4+580”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1235 din 15.01.2016 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.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
30 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de 
pornire la licitație în vederea închirierii Restaurantului Monte Carlo și Pavilionului Administrativ din 
incinta Ștrandului Municipal; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1.300 din 18.01.2016 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 Monica Elena Anton– 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. 
31 a Consiliului. 
 

D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.32 privind modificarea contractului de închiriere nr. 28.238 din 15.11.2012 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Grupul de Presă Accent S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 975 din 14.01.2016 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.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
32 a Consiliului. 
 
              D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.34 pentru abrogarea HCL nr. 356 din 27.11.2014 privind aprobarea PUD – 
Construcţie S+P+2E-3E parţial cu funcţiunea Prestări servicii turistice – Cazare şi alimentaţie publică, 
proprietate privată, Bulevardul Decebal nr. 37; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.064 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Urbanism şi Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Monica Elena Anton– 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. 
33 a Consiliului. 

 
             D-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.35 privind închirierea directă a bunului imobil spaţiu situat în Piaţa Mihail 
Kogălniceanu, nr. 1, bl. H4, parter; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1.515 din 19.01.2016 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 Monica Elena Anton– 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. 
34 a Consiliului. 
 
  
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Monica Elena Anton– Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-na Monica Elena ANTON– Preşedinte de şedinţă –  
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 

 
Întocmit, 

Nicoleta Matei 
 
 
 

SAPJ/NM/25.01.2016 


