CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.16182 din 29.04.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.04.2013 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.858 din 19.04.2013, completată prin Dispoziţia nr. 862 din 23.04.2013, 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. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public şi 21 consilieri.
Lipsește motivat: d-na Viceprimar Monica Anton. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl.
Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică,
dl. Dan Florea – Arhitectul Municipiului, dl. Răzvan Orza – Serviciul Administrare Patrimoniu, dl.
Cătălin Curelariu – Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții, dl. Gabriel Muraru – Serviciu
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, d-na Oana
Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică Locală, 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.
Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor
Consiliului Local din data de 29.03.2013, 12.04.2013 și din data de 22.04.2013, care au fost aprobate
cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
nr. 858 din 19.04.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.31 la nr.38 sunt introduse pe
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 862 din 23.04.2013, iar proiectele de hotărâre nr.2, nr.22 și nr.23 au
fost RETRASE de pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr.865/24.04.2013.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă propune ca proiectul de hotărâre nr.30 privind
schimbarea unui viceprimar al MunicipiuluiPiatra Neamț, să fie dezbătut ultimul pe ordinea de zi,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 211/27.05.2010;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent – Extinderi Parter ale Spațiului
comercial proprietatea S.C. ADRIDAN SRL, Bulevardul Decebal nr. 86;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Centrului de Studii European Piatra Neamț, în
Școala Postliceală CENTRUL DE STUDII EUROPEAN PIATRA NEAMT;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea
invatamantului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și SC Mihai
Traistariu SRL Constanta pentru organizarea concursului international Liga Campionilor în Muzică;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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7. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Rotary
Club Piatra Neamt 2005 pentru organizarea unei competiții de fotbal în sala între licee-“Cupa Rotary”
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și
Complexul Muzeal Neamt pentru organizarea editiei a VIII-a a Târgului Meșterilor Populari Piatra
Neamț ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat intre municipiul Piatra Neamt si Clubul
Sportiv Sakki International Karate Do pentru a sustine participarea sportivului Mihai Alexandru la
Campionatul Mondial de karate din Slovenia;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Fundația
Ileana pentru organizarea evenimentului Cozla Music Fest;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului
privat al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a vânzării prin licitație publică a bunului
imobil proprietate privată a Municipiului Piatra Neamț, situat în b-dul Republicii nr. 5;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul
Municipiului Piatra Neamț a obiectivului ”Modernizare, extindere și dotare Centru Social Împreună
din str. Gavril Galinescu nr. 46;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 32
mp, situată în str.Mihai Viteazu nr. 40 bl. A1, sc. B, ap. 21 din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 24
mp, situată în b-dul Traian fn din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
16. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 70
mp, situată în b-dul Traian fn din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 65
mp, situată în str. Mărășești nr. 26 din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului Public de
Administrare și Exploatare a Fondului Locativ pe raza Municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri privind custodia unor utilaje și echipamente
proprietatea Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
20. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între Municipiul
Piatra Neamţ și unele companii specializate în servicii de reclamă şi publicitate;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
21. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 100/2011 privind transmiterea în folosință
gratuită a imobilului proprietatea Municipiului Piatra Neamț situat în Aleea Viforului nr. 14 bl. D1
către Poliția Locală Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
22. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest, cu suprafața de teren
de 1632 mp situată pe dealul Cozla din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
23. HOTĂRÂRE privind completarea contractului de asociere nr. 21.223/27.05.2010 încheiat
între Municipiul Piatra Neamț și SC Perla Invest SRL ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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24. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru obligațiile de plată ale SC LOCATO SA;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
25. HOTĂRÂRE privind unele măsuri organizatorice pentru unitățile de învățământ
preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
26. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 375/12.12.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
27. HOTĂRÂRE privind actualizarea Studiului de Fezabilitate al proiectului ”Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă uzată în județul Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale la
nivelul Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
29. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 248/31.07.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
30. HOTĂRÂRE privind schimbarea din funcție a unui Viceprimar al Municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 699 din 28.03.2013:
31. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 117/2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
32. HOTĂRÂRE privind desemnarea unui Viceprimar în cadrul Comisiei municipale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
33. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
34. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 8/2013; (Urbtrans)
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
35. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 303/31.07.2012; (comisie locuințe)
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
36. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Colegiul
Gheorghe Cartianu pentru premierea trupei de teatru Scenic pentru rezultatele meritorii obținute în
cadrul Festivalului de teatru francofon de la Varna-Bulgaria;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
37. HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe proprietatea Municipiului Piatra Neamț
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
38. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Casa
Corpului Didactic pentru derularea proiectului Leonardo Da Vinci Design Your Future
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 pentru completarea anexei la HCL nr.211 din 27.05.2010 privind aprobarea
Nomenclatorului străzilor din Municipiul Piatra Neamț și a Evidenței adreselor imobilelor din
intravilanul Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14849 din 18.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR.132 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea execuției bugetare la 31.03.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14518 din 16.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.133 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind schimbarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular din
municipiul Piatra Neamț, din Centrul de Studii European Piatra Neamț în Școala Postliceală Sanitară
Centrul de Studii European Piatra Neamț, începând cu anul școlar 2013-2014;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14456 din 16.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
134 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind completarea valorii de inventar ale unor clădiri date în administrarea
învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14458 din 16.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
135 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și SC Mihai Trăistariu
SRL Constanta pentru organizarea concursului international Liga Campionilor în Muzică;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14907 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. consilier local Ilisei Petrică Viorel propune următorul amendament : ”alocarea sumei de
10.000 lei”.
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Dl.Primar Gheorghe Ștefan intervine spunând că dl. Trăistariu a solicitat suma de 50.000 lei,
iar municipiul acordă 30.000 lei. In situația în care li se acordă doar 10.000 lei, s-ar putea să renunțe la
organizarea concursului și acesta să nu mai aibă loc.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl.consilier local Valeriu Andrița, dl. consilier local
Dragoș Chitic, dl.consilier local Gheorghe Deaconu, dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na
consilier local Ana Monda, dl.consilier local Vasile Ouatu, dl.consilier local Viorel Strungariu,
dl.consilier local Ghiocel Tonco, d-na consilier local GeorgetaVîrlan).
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 16 voturi Pentru și 6 voturi Împotrivă (dl. consilier
local Dragoș Chitic, dl.consilier local Gheorghe Deaconu, dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa, dna consilier local Ana Monda, dl.consilier local Ghiocel Tonco).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
136 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Rotary Club

Piatra Neamt 2005 pentru organizarea unei competiții de fotbal în sala între licee -“Cupa
Rotary” ;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14913 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
137 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Complexul Muzeal
Neamț pentru organizarea ediției a VIII-a a Târgului Meșterilor Populari Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14916 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
138 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind încheierea unui parteneriat intre municipiul Piatra Neamt si Clubul Sportiv Sakki
International Karate Do pentru a sustine participarea sportivului Mihai Alexandru la Campionatul
Mondial de karate din Slovenia;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14918 din 18.04.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
139 a Consiliului.
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Fundația Ileana
pentru organizarea evenimentului Cozla Music Fest;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14992 din 18.04.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
140 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al
Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15072 din 20.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
141 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil, teren și construcție,
proprietate privată a Municipiului Piatra Neamț, teren și construcție, situat în B-dul Republicii nr.5;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14884 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Ion Cazacu, d-na consilier local
Iliesi Ecaterina, dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel, dl. Consilier local Constantin Teodorescu) și 1
vot Abținere (dl.consilier local Vasile Popescu).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
142 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul Municipiului
Piatra Neamț, aferentă obiectivului ”Modernizare, extindere și dotare Centru Social Împreună”, din str.
Gavril Galinescu nr. 46, Piatra Neamț, cod SMIS 11426;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15073 din 20.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
143 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 32 mp, situată
în str. Ecoului intersecție cu str. Plutașului din Municipiul Piatra Neamț, în vederea construirii unui
bloc de locuințe colective;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15070 din 20.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
144 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 24 mp, situată în
B-dul Traian f.n. din Municipiul Piatra Neamț, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14759 din 17.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Consilier local Ilisei Petrică propune următorul amendament : ”să se asigure 1,5 m pentru
cale de acces”.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – precizează că în proiect este prevăzută cale de
acces, cu lățimea de 1,5 m, care nu face obiectul contractului de concesiune, aceasta fiind parțial și
temporar ocupată cu organizarea de șantier pe perioada executării lucrării.
Dl. Dragoș Chitic - Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: ”asigurarea
accesului conform prevederilor legale, pe perioada executării lucrărilor”.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
145 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 70 mp,
proprietate privată a Municipiului Piatra Neamț, situată în B-dul Traian f.n. din Municipiul Piatra
Neamț, în vederea construirii unui spațiu comercial și sediu firmă;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15075 din 20.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl.Consilier Local Ilisei Petrică Viorel menționează că documentația este incompletă.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Pentru, 12 voturi Împotrivă (d-na consilier local Baidan Silvia, dl.consilier local
Balan Gheorghe, dl.consilier local Ion Cazacu, dl.consilier local Adrian Grigoraș, d-na consilier local
Iliesi Ecaterina, dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel, d-na consilier local Ana Ioniță, dl.consilier local
Victor Marghidan, dl.consilier local Cătălin Misăilă, d-na consilier local Aurelia Simionică,
dl.consilier local Constantin Teodorescu, dl.consilier local Neculai Timaru) și 1 vot Abținere
(dl.consilier local Vasile Popescu).
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 65 mp,

situată în str. Mărășești nr. 26 din Municipiul Piatra Neamț, în vederea extinderii locuinței
proprietate personală;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15071 din 20.04.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
146 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului Public de Administrare și
Exploatare a Fondului Locativ pe raza Municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.2760 din 16.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
147 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 pentru aprobarea unor măsuri privind custodia unor utilaje și echipamente proprietatea
Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15074 din 20.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
148 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Piatra Neamţ
și unele companii specializate în servicii de reclamă şi publicitate;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14790 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
149 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 pentru completarea HCL nr. 100/2011 privind transmiterea în folosință gratuită a
imobilului proprietatea Municipiului Piatra Neamț situat în Aleea Viforului nr. 14 bl. D1 către Poliția
Locală Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14999 din 19.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
150 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind unele măsuri pentru obligațiile de plată ale SC LOCATO SA;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14704 din 22.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-na Viceprimar Aurelia Simionică aduce la cunoștința publică a cetățenilor municipiului
Piatra Neamț care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat, că pot depune cererile de
debranșare până pe data de 15.06.2013.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
151 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind unele măsuri organizatorice pentru unitățile de învățământ preuniversitar din
Municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15.355 din 22.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
152 Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.26 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 375/12.12.2012 pentru modificarea anexelor
la HCL nr.265 din 28.08.2012 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15.433 din 23.04.2013 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.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
153 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 privind aprobarea actualizarea Studiului de fezabilitate al proiectului ”Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă uzată în județul Neamț”, a indicatorilor tehnico economici ai
proiectului pentru municipiul Piatra Neamț, a valorii totale a investiției aferente municipiului Piatra
Neamț, precum și aprobarea participării municipiului Piatra Neamț, la cofinanțarea proiectului;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15035 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 154 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale la nivelul
Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14950 din 18.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
SSM-SVSU;
Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 155 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.29 pentru modificarea HCL nr.248/2012 privind împuternicirea consilierilor locali să
reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra
Neamț este acționar sau asociat;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15020 din 19.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă situația voturilor :
voturi valabil exprimate : 22
voturi nule :0
voturi Pentru : 22
voturi contra :0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
156 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.31 privind rectificarea HCL nr.117/29.03.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15427 din 23.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 157 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.32 privind desemnarea unui Viceprimar în cadrul Comisiei municipale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15424 din 23.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 158 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.33 privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15312 din 22.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 159 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.34 privind modificarea HCL nr.8/2011 pentru reprezentarea intereselor municipiului Piatra
Neamț, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15641 din 24.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă situația voturilor :
voturi valabil exprimate : 22
voturi nule :0
voturi Pentru : 22
voturi contra :0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 160 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.35 privind modificarea art.1 din HCL nr.303/31.07.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15.649 din 24.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
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Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 161 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.36 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Colegiul Gheorghe
Cartianu pentru premierea trupei de teatru Scenic pentru rezultatele meritorii obținute în cadrul
Festivalului de teatru francofon de la Varna-Bulgaria;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15.673 din 24.04.2014 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
162 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.37 privind repartizarea unei locuințe proprietatea Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15934 din 26.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
163 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.38 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt și Casa Corpului
Didactic pentru derularea proiectului Leonardo Da Vinci Design Your Future;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15970 din 26.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 164 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind schimbarea din funcție a unui Viceprimar al Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15022 din 19.04.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală și Aparatul de Lucru al Consiliului Local;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
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Dl. Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă situația voturilor :
voturi valabil exprimate : 22
voturi nule: 0
voturi Pentru : 19
voturi contra: 3

Dl. Dragoș Chitic- 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. 165 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă- aduce la cunoștința consilierilor locali primirea
Deciziei nr.29/2013 emisă de Curtea de Conturi Județeană Neamț.
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:
Dl. Dragoș CHITIC – Preşedinte de şedinţă –
Dl. Florin FECIC - Secretarul Municipiului –

Verificat,
Șef SAPL,
Oana SÂRBU

Întocmit,
Inspector,
Nicoleta MATEI
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