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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 36816 din 21.10.2013 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 17.10.2013 în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.63 alin.1 lit.e), ale art.68 alin.1 și ale 

art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 
nr.2048 din 10.10.2013, modificată și completată prin Dispoziţia nr.2076 din 17.10.2013, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. 
Viceprimar - Adrian Grigoraș, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - 
Administrator Public  şi 20 consilieri. Lipsește motivat: d-na consilier local Monica Anton. De asemenea, 
în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, dl. Domițian Nedeianu 
– Arhitectul Municipiului, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite, d-na Ana Berea – 
Director Direcția Asistență Socială, dl. Traian Bonciu – Direcția Urbanism și Cadastru, d-ra Simona 
Varganici – Șef Serviciu Buget Contabilitate, dl. Dan Andrei – Șef Serviciul Patrimoniu, Autorizări și 
Transport,  dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Gabriel Muraru – Șef Biroul 
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş 
Ştefan – consilier juridic al Aparatului 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, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei 

Consiliului Local din data de 16.09.2013,  care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 2048 din 10.10.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.32 la nr.39 sunt introduse 
pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre nr.3, nr.23, nr.24 și nr.26 au fost retrase de pe ordinea de zi, 
conform Dispoziției nr. 2076 din 17.10.2013. 

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 încheierea unor convenții de intrajutorare cu operatori economici de pe 
raza municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe 
perioada noiembrie 2013 – martie 2014 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 3. HOTĂRÂRE privind prevenirea abandonului școlar și familiar; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 4. HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului de producere și distribuție a energiei termice și a celui 
facturat populației și agenților economici; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 5. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare pentru energia termică prin compensare 
procentuală din bugetul local, consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie 
termică furnizată în sistem centralizat, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Taxe și 
Impozite pentru anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 7. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al CJ APA SERV SA, prin aport în natură; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 8. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de 
alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007, aprobat prin HCL nr. 284 
din 26.07.2007; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 9. HOTĂRÂRE privind transmiterea gratuită către concesionarii publici de transport, distribuție și 
furnizare a gazelor naturale și a energiei electrice a terenurilor proprietate a municipiului Piatra Neamț, 
necesare amplasării și accesului la capacități pe durata de existență a acestora; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea 
valorilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și 
vânzarea acestora; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 11. HOTĂRÂRE privind preluarea de către Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț a căminului 
internat nr. 2 și a cantinei de la Colegiul Tehnic de Transporturi și trecerea acestora din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamț în domeniul public al statului, în vederea elaborării unei Hotărâri de Guvern; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 12. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public 
al unei investiții; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 13. HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren 
în suprafață de 22 mp situat în b-dul Decebal, nr. 14 și concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 
22 mp, situată în b-dul Decebal nr. 14, bl. P+10; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 14. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren 
în suprafață de 52 mp situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. A14, sc. A și concesionarea fără licitație 
publică a suprafeței de 52 mp, situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl. A14, sc. A ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             
 15. HOTĂRÂRE privind prelungitrea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra 
Neamț, SC Grupul de Presă Accent și SC Tutun și Ziare pentru perioada 16.11.2013 – 31.12.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan         
 16. HOTĂRÂRE privind închirierea directă a sălilor de sport, cantinelor și sălilor de clasă din 
incinta unităților de învățământ preuniversitar; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                   
 17. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren 
în suprafață de 341 mp situat în Piața Mihail Kogălniceanu f.n.; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 19. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 248 din 25.07.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 21. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 23. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 52/2008 și HCL nr. 210/2008 și modificarea 
contractului de societate civilă nr. 56.927/2006 încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Perla Invest 
S.R.L., aprobat prin HCL nr. 407/23.11.2006; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării crențelor deținute de SC Alpha Bank SA asupra S.C. 
Perla Invest S.R.L. de către Primăria municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 25. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a capacităților de producere a energiei 
termice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă, sisteme care utilizează energie solară către 
unitățile care le deservesc; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 26. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate la 
„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 Ștefan 
 27. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 290 din 16.09.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Creșei Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 29. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiului Piatra Neamţ și Serviciul 
de Telecomunicații Speciale pentru finanțarea și realizarea în comun a unor activități, servicii, proiecte, 
care să conducă la asigurarea de servicii  de tehnologia informației și de comunicații necesare activității 
curente; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 30. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 31. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Poliția 
municipiului Piatra Neamț. 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 
 
        D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 2076 din 17.10.2013: 
 32. HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației apartamentului nr. 1 în farmacie și extinderea 
parter cu acces din exterior, proprietate privată, situate în B-dul 9 Mai nr. 27, bl. C4, sc. A, parter; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 33. HOTĂRÂRE privind aprobarea Componenței nominale a Comisiei tehnice de urbanism și a 
Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de urbanism și abrogarea HCL nr. 11 din 25.01.2007. 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 – 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 35. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 de la contractul de concesiune nr. 18.684 din 
10.12.1999, actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI URBAN SA, aprobat prin HCL 
nr. 203/1999; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 36. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
PUBLISRV SRL pentru anul 2013. 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 37. HOTĂRÂRE privind preluarea de către municipiul Piatra Neamț, prin novare, a unor 
contracte de lucrări de la SC CMI URBAN SA, precum și a protocolului de eșalonare încheiat între SC 
CMI URBAN SA și S.C. MOLDOCOR S.A.; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 38. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 197 din 29.05.2013 și aprobarea numărului 
maxim de personal al S.C. SALUBRITAS S.A.; 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 39. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și SC 
ROCOM CENTRAL S.A. 
              - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind încheierea unor convenții de colaborare cu operatori economici de pe raza 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.416 din 02.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul SSM-SVSU; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- 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.307 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe perioada 
noiembrie 2013 – martie 2014 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.597 din 02.10.2013 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 Aurelia Simionică- 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.308 
a Consiliului. 
 
  

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind stabilirea prețului de producere și distribuție a energiei termice și a celui facturat 
populației și agenților economici; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.538 din 14.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 309 
a Consiliului. 
 

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind acordarea de ajutoare pentru energia termică prin compensare procentuală din 
bugetul local, consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică 
furnizată în sistem centralizat, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie; 

 Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.045 din 15.10.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 310  
a Consiliului. 
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 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr. 249 din 25.07.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.486 din 10.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Taxe și 
Impozite; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
311 a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind majorarea capitalului social al CJ APA SERV SA, prin aport în natură;                                                                                                                                                                                   

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.096 din 08.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 312 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007, aprobat prin HCL nr. 284 din 
26.07.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.916 din 07.10.2013 emis de către 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 313 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind transmiterea gratuită către concesionarii publici de transport, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale și a energiei electrice, a terenurilor proprietate a municipiului Piatra Neamț, necesare 
amplasării și accesului la capacități pe durata de existență a acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.034 din 07.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 314 
a Consiliului. 
 

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea valorilor de 
piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea 
acestora; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.048 din 07.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 315 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamț în domeniul public al 
statului a căminului internat nr. 2 și a cantinei de la Colegiul Tehnic de Transporturi prin Hotărâre de 
Guvern; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.901 din 07.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 316 
a Consiliului. 
    
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind constituirea ca mijloc fix și înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 
domeniul public, a investiției ”Reconfigurare trotuar din Piața Mihail Kogălniceanu; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34997 din 07.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
 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. 317 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafață 
de 22 mp situat în b-dul Decebal, nr. 14 și concesionarea acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.33.857 din 30.09.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 318 
a Consiliului 
 

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafață 
de 52 mp situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. A14, sc. A și concesionarea acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.33.903 din 29.09.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună 
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 319 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind prelungitrea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamț, SC 
Grupul de Presă Accent și SC Tutun și Ziare SRL, pentru perioada 16.11.2013 – 31.12.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.200 din 08.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 320 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind închirierea directă a sălilor de sport, cantinelor și sălilor de clasă din incinta 
unităților de învățământ preuniversitar; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.701 din 04.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 321 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafață 
de 341 mp situat în Piața Mihail Kogălniceanu f.n; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.34.814 din 04.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 322 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25.486 din 04.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 323 
a Consiliului 
  
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 pentru modificarea HCL nr. 248 din 25.07.2013 privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț pe anul 2013; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.480 din 10.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Biroul Resurse 
Umane; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 324 
a Consiliului 
  
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.105 din 15.10.2013 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 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. 325 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.904 din 14.10.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 326 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.484 din 10.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică- 
Servicul Buget Contabilitate; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 327 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind transmiterea în administrare a capacităților de producere a energiei termice prin 
valorificarea resursei de energie regenerabilă, sisteme care utilizează energie solară către unitățile care le 
deservesc. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.040 din 07.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
328 Consiliului 
  



 9 

 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind modificarea HCL nr. 290 din 16.09.2013. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.167 din 16.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și 
Gospodărie Comunală; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
329 Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Creșei Piatra Neamț. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.370 din 14.10.2013 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.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
330 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind încheierea unui parteneriat între municipiului Piatra Neamţ și Serviciul de 
Telecomunicații Speciale pentru finanțarea și realizarea în comun a unor activități, servicii, proiecte, care 
să conducă la asigurarea de servicii  de tehnologia informației și de comunicații necesare activității 
curente; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.542 din 10.10.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
331 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.544 din 10.10.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
332 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Poliția municipiului 
Piatra Neamț; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.977 din 15.10.2013 emis de către 
Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
333 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinației apartamentului nr. 1 în farmacie și 
extinderea parter cu acces din exterior, proprietate privată, situat în B-dul 9 Mai nr. 27, bl. C4, sc. A, 
parter; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.701 din 10.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și 
Cadastru; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
334 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind aprobarea Componenței nominale a Comisiei tehnice de urbanism și a 
Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de urbanism și abrogarea HCL nr. 11 din 25.01.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.635 din 11.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și 
Urbanism; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
335 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 – aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.102 din 15.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 
Umane; 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
336 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind modificarea anexei nr.1 de la contractul de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, 
actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI URBAN SA, aprobat prin HCL nr. 
203/1999; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.085 din 16.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
337 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SRL 
pentru anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.177 din 16.10.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
338 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 privind preluarea de către municipiul Piatra Neamț, prin novare, a unor contracte de lucrări 
de la SC CMI URBAN SA, precum și a protocolului de eșalonare încheiat între SC CMI URBAN SA și 
S.C. MOLDOCOR S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.411 din 17.10.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
339 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind modificarea HCL nr. 197 din 29.05.2013 și aprobarea numărului maxim de 
personal al S.C. SALUBRITAS S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.36.426 din 17.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul Permanent 
al Consiliului Local și Serviciul Buget Finanțe; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
340 Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și SC ROCOM 
CENTRAL SA.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.096 din 08.10.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
341 Consiliului. 
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 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 -  Secretarul Municipiului –   
 

  
 
 
 
 
 
 Șef S.A.P.J.,         Întocmit, 
        Oana SÂRBU          Nicoleta MATEI 
               
 
 
 

 


