
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 23137 din 26.06.2013
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi, 21.06.2013 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.1276  din  18.06.2013,  modificată  prin  Dispoziția  Primarului 
nr.1284/20.06.2013,  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  şi  15  de  consilieri  locali.  Lipsesc  motivat:  dl.  Secretar  al 
Municipiului – Florin Fecic, d-na consilier local Monica Anton, dl.consilier local Dragoș Chitic, dl. 
Consilier local Ilisei Petrică Viorel, dl. consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cătălin 
Misăilă, dl.consilier local Constantin Teodorescu.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. 
Vasile Vișan -  Consultant administrație publică, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, d-na 
Oana Sârbu - Șef Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Răzvan Orza – Serviciul Administrare 
Patrimoniu,  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 17 de consilieri  locali,  şedinţa este legal  constituită  şi  se pot 
începe lucrările.

D-na  Oana  Sârbu  -  Șef  Serviciul  Administrație  Publică  Locală,  înlocuitor  de  drept  al 
secretarului municipiului – aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că dl. Victor Marghidan – 
Președinte de ședintă, lipsește motivat, drept pentru care invită consilierii locali să facă propuneri 
pentru alegerea unui Președinte de ședință doar pentru ședința de astăzi.

Dl.consilier local Neculai Timaru propune pe d-na viceprimar Aurelia Simionică.
D-na  Oana  Sârbu  -  Șef  Serviciul  Administrație  Publică  Locală,  înlocuitor  de  drept  al 

secretarului municipiului – supune la vot propunerea d-lui consilier local, care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.

D-na Aurelia  Simionică – Preşedinte  de Şedinţă prezintă  proiectul  ordinii  de zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 1276 din 18.06.2013.

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  trecerea  din  domeniul  public  al  Statului,  în  domeniul  public  al 

Municipiului Piatra Neamț, a bunului imobil - sector de drum Centura Piatra Neamț, cu lungimea 
L=3,99 km;

- iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
2.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului 

Piatra Neamț a bunului imobil teren și construcție situat în Str. Paharnicului nr. 3, identificat prin NC 
9417;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ale 
unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora;
                       - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

4.  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 190/29.05.2013 privind alocarea 
unor sume de bani din Capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
                        - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

1



             
D-na Aurelia Simionică –  Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind respingerea solicitării trecerii din domeniul public al Statului în 
domeniul public al Municipiului Piatra Neamț și administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamț a unui bun imobil – sector de drum Centura Piatra Neamț ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.21.984 din 17.06.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

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. 210 a   Consiliului.  

D-na Aurelia Simionică –  Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Piatra Neamț a bunului imobil teren și construcție, situat în str. Paharnicului nr.3, Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.21.841 din 17.06.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

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. 211 a   Consiliului.  

D-na Aurelia Simionică –  Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ale 
unor  bunuri  imobile  aparținând  domeniului  privat  al  Municipiului  Piatra  Neamț  și  vânzarea 
acestora;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18853 din 19.06.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

D-na  Aurelia  Simionică  –  Preşedinte  de  Şedinţă  propune  următorul  amendament :  ”se 
majorează prețul de pornire la licitație prevăzut la punctul 3 din anexa nr.4 la prezenta,  cu 20%  
față de valoarea inițială”.

D-na  Aurelia  Simionică  –  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  amendamentul  d-nei 
Viceprimar Aurelia Simionică,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. 212 a   Consiliului.  

D-na  Aurelia  Simionică–   Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.4 Pentru modificarea anexei la HCL nr.190/29.05.2013 privind alocarea unor 
sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22139 din 18.06.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

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. 213 a   Consiliului.  
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Nemaifiind alte probleme de discutat,  Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Aurelia SIMIONICA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Florin FECIC – Secretar Municipiu – SS INDESCIFRABIL
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