CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 44 857 din 30.12.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2013 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 si ale
art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia
nr. 2587 din 13.12.2013, modificată si completată prin Dispoziţia nr. 2672 din 20.12.2013, 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 Grigoras, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu –
Administrator Public şi 23 de consilieri. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vişan
– Consultant administraţie publică, dl. Domiţian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Claudia
Grigorică – Director Direcţia Taxe şi Impozite, d-na Ana Berea – Director Direcţia Asistenţă Socială,
dl. Traian Bonciu – Direcţia Urbanism şi Cadastru, d-ra Simona Varganici – şef Serviciu Buget
Contabilitate , dl. Cătălin Curalariu - şef Birou Gospodărie Comunală, dl. Gabriel Muraru – şef 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 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
D-nul Vasile POPESCU – 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-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei nr. 2672 din 20.12.2013, propunand aprobarea ordinii de zi, cu completările şi modificările
ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinand
municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor
proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2014;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind transmiterea in folosinţa gratuită a construcţiei şi terenului aferent in
care a funcţionat CT 45, situate in str. Progresului f.nr., catre Asociaţia ”SENS CIVIC”, in vederea
amenajării unui centru de voluntariat;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventor şi insusirea
valorilor de piată ale unor bunuri immobile apartinand domeniului privat al municipiului Piatra Neamt şi
vanzarea acestora;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24 mp
situat în b-dul 9 Mai nr. 27, bl. C4, către o persoană fizică în vederea extinderii spaţiului cu destinaţie de
farmacie;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 din HCL nr. 358 din 29.11.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între municipiul Piatra
Neamț și PFA Vornicu Elena;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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7. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 2685 din 07.02.2013 încheiat
între municipiul Piatra Neamţ şi SC Sedpress Ceahlăul SRL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra
Neamț, SC Grupul de Presă Accent, SC Tutun şi Ziare SRL şi SC Sedpress Ceahlăul SRL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamt;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul
public, a unor investiţii;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 4922 din 13.02.2009
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în
sold la data de 31.12.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor Hotărâri de Consiliu Local privind
transportul în regim taxi și de închiriere;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităţilor pe mijloacele de transport
în comun pentru anul 2014;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Asociaţiei ”ZONA METROPOLITANĂ
PIATRA NEAMŢ”;
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea Nomenclatorului Străzilor şi a Registrului străzilor din
municipiul Piatra Neamţ, aprobate prin HCL nr. 211/2010;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat cu Asociaţia PartNET
Bucureşti;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe
anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la 10 decembrie 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi
religie”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
21. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele
persoane juridice;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
23. HOTĂRÂRE privind modificarea prin Act adiţional a Acordului de parteneriat nr. 24.111
din 26.07.2013 aprobat prin HCL nr. 251 din 25.07.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 414 din 28.10.2010;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun imobil situat în str. Eroilor
nr. 18 către Asociaţia Club Sportiv Ceahlăul 05;
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- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unor utilaje necesare desfăşurării serviciului public de
salubrizare din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
28. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consilului Local al municipiului Piatra
Neamţ, a unor bunuri imobile proprietatea privată a statului, de la Ministerul Afacerilor Interne –
Inspectoratul de poliţie al judeţului Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
30. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 293 din 16.09.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 privind aprobarea nivelului chiriei si al redeventei pentru imobilele apartinand
municipiului Piatra Neamt, precum si contravaloarea folosintei fara forme legale a imobilelor
proprietatea unitatii administrativ – teritoriale, pentru anul 2014;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40 146 din 18.11.2013 emis de
către Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D- nul Vasile POPESCU - 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.
391 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă , supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 privind transmiterea in folosinta gratuita a constructiei si terenului aferent in care a
functionat CT 45, situate in str. Progresului f.nr., catre Asociatia ”SENS CIVIC”, in vederea amenajarii
unui centru de voluntariat;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.817 din 02.12.2013 emis de
către Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
392 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea valorilor
de piață ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea
acestora;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.580 din 9.12.2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
393 a Consiliului.
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D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr. 4 privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24 mp situat în bdul 9 Mai nr. 27, bl. C4, către o persoană fizică în vederea extinderii spaţiului cu destinaţie de farmacie;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.308 din 15.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu ;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
394 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.5 privind rectificarea art.2 din HCL nr. 358 din 29.11.2013;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.915 din 10.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
395 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi
PFA Vornicu Elena;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.299 din 5.12.2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
396 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr. 7 privind modificarea contractului de închiriere nr. 2685 din 07.02.2013 încheiat între
municipiul Piatra Neamţ şi SC Sedpress Ceahlăul SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.138 din 11.12.2013 emis de
către 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-nul Vasile POPESCU - 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.
397 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamţ,
SC Grupul de Presă Accent, SC Tutun şi Ziare SRL şi SC Sedpress Ceahlăul SRL;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.851 din 10.12.2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
398 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului
Piatra Neamt;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.035 din 11.12.2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
399 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.10 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a
unor investiții;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23.723 din 02.07.2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
400 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.11 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4922 din 13.02.2009 încheiat între
municipiul Piatra Neamţ şi o persoană juridică;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.009 din 19.11..2013 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-nul Vasile POPESCU - 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.
401 a Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.12 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la
data de 31.12.2013;;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.172 din 31.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Directia de
Taxe si Impozite;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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 .402 a
Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.13 privind modificarea şi completarea unor Hotărâri de Consiliu Local privind transportul
în regim taxi şi de închiriere;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39.807 din 14.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 şi 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
403 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.14 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităţilor pe mijloacele de transport în
comun pentru anul 2014;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.871 din 17.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 şi 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul consilier local Ion CAZACU propune un amendament la proiectul de hotarare şi anume :
- Introducerea in art.1, litera m) a elevilor sportivi medaliati la concursurile nationale si
internationale şi includerea în art. 2 a zonei Ţarancuta D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul care este votat in
unanimitate si proiectul de hotărâre, cu amendament, care a fost aprobat cu 22 de voturi pentru si o
abtinere din partea d-nului consilier Dragos CHITIC.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
404 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.15 privind aprobarea constituirii Asociaţiei ”ZONA METROPOLITANĂ PIATRA
NEAMȚ” ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.275 din 12.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodarie Comunala si Investitii;
Comisiile de specialitate nr.1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
405 a Consiliului
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D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.16 privind actualizarea Nomenclatorului Străzilor şi a Registrului străzilor din municipiul
Piatra Neamţ, aprobate prin HCL nr. 211/2010;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43 576 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Cadastru si Nomenclator Stradal ;
Comisiile de specialitate nr.1 si 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
406 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – anunta retragerea proiectelor de hotarare nr.
17 si 18, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2672 din 20.12.2013
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr. 19 privind aprobarea execuţiei bugetare la 10 decembrie 2013;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.054 din 11.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia
Economică, Serviciul Buget si Contabilitate.
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
407 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.20 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.730 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare si Management Integrat.
Comisiile de specialitate nr.1 si 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
408 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.21 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane
juridice ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.722 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul de
Comunicare si Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 si 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.
409 a Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.22 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.176 din 31.10.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Directia de
Taxe si Impozite;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-na consilier local, viceprimar Aurelia SIMIONICA, formuleaza un amendament privitor la
persoanele juridice , dupa cum urmeaza: Impozitul pe cladirile reevaluate in ultimii 3 ani se
determina prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii. Nu va mai fi valabila
bonificatia de 10% pentru plata efectuata pana la 31 martie.
D- nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul care este votat in
unanimitate.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendament, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.410 Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.23 privind modificarea prin Act adiţional a Acordului de parteneriat nr. 24.111 din
26.07.2013 aprobat prin HCL nr. 251 din 25.07.2013.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.733 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul de
Comunicare si Mnagement;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.411 Consiliului
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.24 privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.910 din 17.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiţii şi Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.412 Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.25 privind modificarea anexei la HCL nr. 414 din 28.10.2010;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43 096 din 11.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul de
Gospodarie Comunala si Investitii;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.413 Consiliului.
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D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.26 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun imobil situat în str. Eroilor nr. 18
către Asociaţia Club Sportiv Ceahlăul 05.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.450 din 13.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu ;
Comisiile de specialitate nr.1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.414 Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.27 privind achiziţionarea unor utilaje necesare desfăşurării serviciului public de
salubrizare din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.653 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodarie Comunala si Investitii;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.415 Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.28 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.600 din 16.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Directia
Economica;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - 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.416 Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.29 privind preluarea în administrarea Consilului Local al municipiului Piatra Neamţ, a
unor bunuri imobile proprietatea privată a statului, de la Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul
de poliţie al judeţului Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 44.145 din 18.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.417 Consiliului.
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr. 30 privind abrogarea HCL nr. 293 din 16.09.2013;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 44.436 din 20.12.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizari si Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile POPESCU - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care
a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.418 Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:
D-nul Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă –
D-nul Florin FECIC - Secretarul Municipiului –

Șef S.A.P.J.,
Oana SÂRBU

Întocmit,
Dragos STEFAN Eduard
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