CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 23623 din 01.07.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.06.2013 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.1285
din 20.06.2013, modificată prin Dispoziţia nr.1310 din 25.06.2013, 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 17 consilieri. Lipsesc motivat: D-na consilier local Monica Anton, d-na consilier
local Ana Monda, dl. Consilier local Constantin Teodorescu, dl. Consilier local Ghiocel ToncoDe asemenea,
în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na Ioana Cornea –
Direcția Urbanism și Cadastru, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asisten ța Socială, dl. Răzvan Orza –
Serviciul Administrare Patrimoniu, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Gabriel
Muraru – Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului,
d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație 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 19 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor
Consiliului Local din data de 29.05.2013 și 21.06.2013, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
nr. 1285 din 20.06.2013, precizând că proiectele de hotărâre nr.16, nr.17 și nr.18 sunt introduse pe ordinea
de zi, iar proiectul de hotărâre nr.10 este RETRAS prin Dispoziţia nr. 1310 din 25.06.2013.
Dl. Victor Marghidan – 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului
Piatra Neamț, pentru perioada 2013-2017;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
3 . HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului
Social Împreună și a formularului de contract pentru acordarea serviciilor sociale;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț, a unei
investiții executate la Stadionul Municipal situat în str. Eroilor nr. 18;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeței de 9 mp închiriate de S.C. Osarem Com cu
suprafața de 7,5mp, proprietatea municipiului Piatra Neamț, în vederea extinderii și modernizării
construcției cu caracter provizoriu;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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7. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri mobile, mijloace fixe,
obiecte de inventar, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț din cadrul
Consiliului Județean Neamț, pe o perioadă de 7 ani ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilităţii cu 3 ani, de la data aprobării Hotărării
Consiliului Local, a unui număr de 7 documentații de urbanism aprobate inițial prin H.C.L. –uri în perioada
iulie – decembrie 2010.
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
9. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderile Parter a două Spații
comerciale proprietatea CHEȘU MARIUS – GABRIEL și CHEȘU MIHAELA, Strada 1 Decembrie 1918,
nr. 9, bl. A14, sc. A și sc. B, et. Parter.
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.137/26.04.2013 privind încheierea unui parteneriat
între municipiul Piatra Neamț și Rotary Club Piatra Neamț 2005 pentru organizarea unei competiții de
fotbal în sală între Licee – ”Cupa Rotary”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
12. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării Festivalului Național de Minihandball
ediția a XVII –a, Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
13. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Sindicatul
Pensionarilor, filiala Piatra Neamț, în vederea susținerii ciclistului Ciupercă Gheorghe la realizarea turului
României pe bicicletă;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
14. HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe, proprietatea municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
15. HOTĂRÂRE privind eliberarea unui Acord de Vecinătate;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1111 din 28.05.2013:
16. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
17. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandate special pentru aprobarea Regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.265 din 28.08.2012 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipului Piatra Neamț,
modificată prin HCL nr.375 din 12.12.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22.807 din 25.06.2013 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. Victor Marghidan- 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.214 a
Consiliului.
2

Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Piatra Neamț,
pentru perioada 2013-2017;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22.191 din 18.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asisten ță
Socială;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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.215 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22.266 din 19.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asisten ță
Socială;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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.216 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Social
Împreună și a formularului de contract pentru acordarea serviciilor sociale;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22.070 din 18.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asisten ță
Socială;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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. 217 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind înregistrarea în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț, a unei investiții
executate la Stadionul Municipal situat în str. Eroilor nr. 18;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.21.829 din 14.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 218 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 suplimentarea suprafeței de 9 mp închiriate de S.C. Osarem Com cu suprafața de 7,5mp,
proprietatea municipiului Piatra Neamț, în vederea extinderii și modernizării construcției cu caracter
provizoriu;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.21204 din 11.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 219
a Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri mobile, mijloace fixe, obiecte de
inventar, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț din cadrul Consiliului
Județean Neamț, pe o perioadă de 7 ani;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.21642 din 14.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administare
Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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. 220
a Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea prelungirii valabilităţii cu 3 ani, de la data aprobării Hotărării Consiliului
Local, a unui număr de 7 documentații de urbanism aprobate inițial prin H.C.L. –uri în perioada iulie –
decembrie 2010;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.092 din 19.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 221 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderile Parter a două Spații comerciale
proprietatea CHEȘU MARIUS – GABRIEL și CHEȘU MIHAELA, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl.
A14, sc. A și sc. B, et. Parter;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.505 din 19.05.2013 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. Victor Marghidan- 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. 222 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului
Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22961 din 26.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;
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Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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. 223 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării Festivalului Național de Minihandball ediția a XVII –
a, Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22964 din 26.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 224 a
Consiliului.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Sindicatul Pensionarilor,
filiala Piatra Neamț, în vederea susținerii ciclistului Ciupercă Gheorghe la realizarea turului României pe
bicicletă;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22966 din 26.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 225 a
Consiliului
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind repartizarea unei locuințe, proprietatea municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22896 din 25.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 226 a
Consiliului
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind eliberarea unui Acord de Vecinătate;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.22925 din 26.06.2013 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.
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Dl. Victor Marghidan- 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. 227 a
Consiliului
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23097 din 26.06.2013 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. Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
aprobat cu 18 voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (dl. Consilier local Ilisei Petrică Viorel).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 228 a
Consiliului
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind acordarea unui mandate special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23235 din 28.06.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
Dl. Victor Marghidan- 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. 229 a
Consiliului
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.265 din 28.08.2012 privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipului Piatra Neamț, modificată prin
HCL nr.375 din 12.12.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23243 din 27.06.2013 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. Victor Marghidan- 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. 230 a
Consiliului
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de Şedinţă – declară închise
lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL
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