CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 38322 din 04.11.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 01.11.2013 în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39, alin.4 si ale art. 115 alin.1 lit.b) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prin DISPOZIŢIA Primarului nr.2169 din 28.10.2013, modificată prin DISPOZIȚIA Primarului
nr.2258/01.11.2013, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ,
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ștefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică,
dl. Viceprimar – Adrian Grigoraș, dl. Secretar al Municipiului – Florin Fecic, dl. Bogdan Pușcașu –
Administrator Public şi 20 de consilieri locali. Lipsesc motivat: d-na consilier local Luminița
Georgeta Vârlan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan - Consultant
administrație publică, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciul Administrație Publică Locală, d-na Marina
Gavril - Șef Serviciu Investiții și Gospodărie Comunală, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie
Comunală, dl. Dragoş Ştefan – Aparatul Permanent al Consiliului Local, directori ai societăţilor
comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot
începe lucrările.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei nr. 2169 din 28.10.2013, precizînd ca proiectele de hotărâre de la nr. 4 la nr. 8 sunt
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr. 2258/01.11.2013.
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul
public, a unor investiții realizate în Bazarul municipal, situat în str. Muncii nr. 16;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru desfășurarea activității de Bazar în str. Muncii
nr. 16;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind reformularea art.2 din HCL nr. 309 din 17.10.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziței nr. 2258 din 01.11.2013.
4. HOTĂRÂRE privind modificarea prin Act adițional a Acordului de parteneriat nr.
24.111 din 26.07.2013 aprobat prin HCL nr. 251 din 25.07.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de
fezabilitate al investiției „Lucrări de corectare torenți pe pârâul Bolovoaia și sistem de colectare a
apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia –Turcului (rigola cu scurgere în pâraiele Bolovoaia și
Turcului pentru partea drum spre biserică) din municipiul Piatra Neamț ”
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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6. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 321 din 17.10.2013 privind închirierea directă
a sălilor de sport, a cantinelor și a sălilor de clasă din incinta unităților de învățământ
preuniversitar;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 134 din 27.04.2009 privind
aprobarea unor măsuri referitoare la lucrările edilitare realizate cu afectarea rețelei stradale
aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, modificată și completată prin HCL nr.
293 din 30.08.2007;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la contractul de concesiune nr. 2719 din
29.01.2002, actualizat prin HCL nr. 117 din 29.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și
S.C. PUBLISERV S.R.L.;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul
public, a unor investiții realizate în Bazarul municipal, situat în str. Muncii nr. 16;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 37.138 din 23.10.2013 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU și 3 voturi ABȚINERE (dl. Consilier local Ioan Cazacu,
dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel și dl.consilier local Vasile Popescu)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 342 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind unele măsuri pentru desfășurarea activității de Bazar în str.
Muncii nr. 16;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.37.077 din 23.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (d-na consilier local Monica Anton).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 343 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 3 privind reformularea art. 2 din HCL nr. 309 din 17.10.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.37.541 din 28.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
D-na Aurelia Simionică – 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. 344 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.4 privind modificarea prin Act adițional a Acordului de parteneriat nr.
24.111 din 26.07.2013 aprobat prin HCL nr. 251 din 25.07.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.37.999 din 30.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare și Management Integrat;
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D-na Aurelia Simionică – 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. 345 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de
fezabilitate al investiției „Lucrări de corectare torenți pe pârâul Bolovoaia și sistem de colectare a
apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia –Turcului (rigola cu scurgere în pâraiele Bolovoaia și
Turcului pentru partea drum spre biserică) din municipiul Piatra Neamț ”;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.38.003 din 30.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;
D-na Aurelia Simionică – 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. 346 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr. 321 din 17.10.2013 privind închirierea
directă a sălilor de sport, a cantinelor și a sălilor de clasă din incinta unităților de învățământ
preuniversitar;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.38.043 din 31.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune următorul amendament: ”tariful de
închiriere a sălilor de sport se diminuează cu 75%”;
Dl. Primar Gheorghe Ștefan intervine spunând că acest procent este stabilit de către directorii
unităților de învățământ și de municipalitate. Eu propun să se diminueze cu un procent de 50-75%.
Fiecare unitate de învățământ își va stabili procentul.
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu revine asupra formulării amendamentului:”tariful
de închiriere a sălilor de sport se diminuează cu un procent între 50%- 75%”;
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 347 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.7 pentru modificarea și completarea HCL nr. 134 din 27.04.2009 privind
aprobarea unor măsuri referitoare la lucrările edilitare realizate cu afectarea rețelei stradale
aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, modificată și completată prin HCL nr.
293 din 30.08.2007;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.37.930 din 30.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;
D-na Aurelia Simionică – 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. 348 a Consiliului.
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D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.8 pentru completarea anexei la contractul de concesiune nr. 2719 din
29.01.2002, actualizat prin HCL nr. 117 din 29.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și
S.C. PUBLISERV S.R.L.;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.38.235 din 01.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
D-na Aurelia Simionică – 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. 349 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă –
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
D-na Aurelia SIMIONICA – Preşedinte de şedinţă – __________________
Dl. Florin FECIC – Secretar Municipiu - _____________________________

Verificat,
Șef SAPJ,
Oana SÂRBU

Intocmit,
Inspector,
Nicoleta MATEI
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