CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 41.927 din 02.12.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.11.2013 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.
2361 din 22.11.2013, modificată și completată prin Dispoziţia nr.2407 din 29.11.2013, PRIMARUL a
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl.
Viceprimar - Adrian Grigoraș, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu Administrator Public şi 20 consilieri. Lipsește motivat: dl. consilier local Ion Cazacu. De asemenea, în
calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, dl. Domițian Nedeianu –
Arhitectul Municipiului, d-na Ana Berea – Director Direcția Asistență Socială, dl. Traian Bonciu –
Direcția Urbanism și Cadastru, d-na Dorina Staicu – Șef Serviciu Buget Contabilitate, dl. Dan Andrei –
Șef Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală,
dl. Gabriel Muraru – Șef Biroul Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de
cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local,
directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise
şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor
Consiliului Local din data de 1.11.2013 și 27.11.2013, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei nr. 2.361 din 22.11.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.32 la nr.38 sunt introduse
pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr. 2.407 din 29.11.2013.
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 pentru rectificarea HCL nr. 290 din 16.09.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 77 din 26.03.2008;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
3. HOTĂRÂRE privind instituirea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,
corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
4. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamț în calitate de vecin adiacent în
vederea schimbării destinației unui spațiu proprietate privată, situat în str. Rozelor f.n., în service auto;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
5. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de
alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007, încheiat între municipiul
Piatra Neamț și SC LOCATO SA;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
6. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 321 din 17.10.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
7. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la caietul de sarcini parte integrantă a
contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 42.265 din 13.10.2005 încheiat între municipiul
Piatra Neamț și SC XDATA SOFT SRL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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8. HOTĂRÂRE privind acordul de supraetajare cu un 1E a unui imobilul peste terenul
proprietatea municipiului Piatra Neamț și concesionarea fără licitație publică a terenului cotă parte
indiviză către o persoană juridică;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
9. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public,
a unor investiții executate la Centrul Social Împreună, Sala Polivalentă, Sala Sport pentru antrenamente,
sistematizare verticală blocuri ANL;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
10. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 94 mp, în
două loturi egale de teren, situat în str. Mărăței, f.n.;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 124 mp,
situat pe str. Uzinei f.n., către Asociația ”Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” filiala Piatra Neamț
în vederea construirii Centrului Cultural al comunității rușilor lipoveni, pe durata de existență a clădirii;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
12. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 15.191
mp, situat în b-dul Decebal nr. 9, bl. 17, sc. A, parter, în două loturi și trecerea din domeniul public în
domeniul privat a suprafeței de 44 mp;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
13. HOTĂRÂRE privind rectificarea pct. 3 al art.1 din HCL nr. 49 din 28.02.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
14. HOTĂRÂRE privind rectificarea pct. 3 al art.1 din HCL nr. 252 din 21.07.2011;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
15. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 341 mp,
în două loturi, situat în b-dul Decebal nr. 71, bl. E2, ap. 40;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
16. HOTĂRÂRE privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 216 din 18.06.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea
valorilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și
vânzarea acestora;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare și stabilirea valorilor de inventar
ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Extinderea parter a Cabinetului Stomatologic, cu
acces din exterior, proprietate privată, comodat Cabinetului Stomatologic individual situat în B-dul
Decebal nr. 76, bl. A2, sc. B, parter;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului Local privind amplasarea mijloacelor de
publicitate în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe înregistrate în
patrimoniul municipalității la data de 30.06.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
23. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
24. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi
religie”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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25. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele
persoane juridice;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a
localităților din Județul Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
27. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 327 din 30.08.2010;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
28. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 12,70 mp situată în bdul Republicii nr. 15, către Asociația Culturală ”Conta” Piatra Neamț, în vederea amplasării bustului
poetului național Mihai Eminescu;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
30. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
31. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 2.407 din 29.11.2013:
32. HOTĂRÂRE privind denominarea creditului contractat de SC PERLA INVEST SRL Piatra
Neamț de la ALPHA BANK SA și garantat de municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
33. HOTĂRÂRE privind vânzarea spațiilor și a terenurilor aferente cabinetelor medicale din
Dispensarul Medical Urban nr. 7, situat în str. Mihai Eminescu nr. 6;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
34. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 1258 din 01.06.2002, încheiat
între municipiului Piatra Neamț și SC Troleibuzul SA;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
35. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al C.J. Apa Serv SA prin aport în natură;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
36. HOTĂRÂRE privind asigurarea unui număr de 654 de locuri pentru cazarea temporară a
persoanelor care rămân blocate pe teritoriul administrativ al Municipiului Piatra Neamț, ca urmare a
înzăpezirii comunicațiilor rutiere, începând cu data de 30.11.2013;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
37. HOTĂRÂRE privind schimbarea locației Centrului de Permanență care deservește Cartierul
Dărmănești înființat prin HCL nr. 182/25.05.2012;
- iniţiator – Viceprimar Arian GRIGORAȘ
38. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț, Poliția
municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț
pentru luna decembrie;
- iniţiator – Primar Gheorghe ȘTEFAN
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind rectificarea HCL nr. 290 din 16.09.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.494 din 20.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.351
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de închiriere și întreținere toalete publice
ecologice pe raza municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.498 din 20.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală.
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.352
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind instituirea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate
cu nivelul și natura riscurilor locale;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.441 din 12.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul SSM –
SVSU;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 353
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind acordul municipiului Piatra Neamț în calitate de vecin adiacent în vederea schimbării
destinației unui spațiu proprietate privată, situat în str. Rozelor f.n., în service auto;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.012 din 19.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 354
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu
energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007, aprobat prin HCL nr. 284 din
26.07.2007;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 40.445 din 20.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
355 a Consiliului.
4

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind modificarea HCL nr. 321 din 17.10.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.537 din 21.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 356
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind modificarea Anexei nr. 1 la caietul de sarcini parte integrantă a contractului de
delegare de gestiune prin concesiune nr. 42.265 din 13.10.2005 încheiat între municipiul Piatra Neamț și
SC XDATA SOFT SRL;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.922 din 15.11.2013 emis de către
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 357
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind acordul de supraetajare cu un 1E a unui imobil, proprietate privată, peste terenul
proprietatea municipiului Piatra Neamț și concesionarea fără licitație publică a terenului cotă parte
indiviză către SC MAXX COMPUTERS SRL;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.37.795 din 29.10.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 358
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a unor
investiții executate la Centrul Social Împreună, Sala Polivalentă, Sala Sport pentru antrenamente,
sistematizare verticală blocuri ANL;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.35.098 din 06.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 359
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 94 mp, în două loturi
egale de teren, situat în str. Mărăței, f.n.;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.064 din 08.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 360
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 124 mp, situat pe str.
Uzinei f.n., către Asociația ”Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” filiala Piatra Neamț în vederea
construirii Centrului Cultural al comunității rușilor lipoveni, pe durata de existență a clădirii;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 39.012 din 07.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 361
a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 15.191 mp, situat în
zona str. Mihai Viteazu – str. Nufărului, în două loturi și trecerea din domeniul public în domeniul privat a
suprafeței de 44 mp;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.306 din 07.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 362
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind rectificarea art.1 pct.3 din HCL nr. 49 din 28.02.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.836 din 15.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 363
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind rectificarea art.1 pct. 1 din HCL nr. 252 din 21.07.2011;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.957 din 15.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 364
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 341 mp, în două
loturi, situat în str. Dimitrie Leonida f.n.;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.134 din 18.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 365
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra
Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.33.924 din 06.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 366
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind modificarea HCL nr. 216 din 18.06.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 40.065 din 18.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 367
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea valorilor de
piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea
acestora;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.072 din 18.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Consilier local Vasile Popescu propune ca amendament majorarea prețului pentru vânzarea
terenului situat în str. Gheorghe Asachi, cu 300 % de la 7 euro/mp la 21 euro/mp;
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul propus de dl.
Consilier local Vasile Popescu, care a fost respins cu 4 de voturi PENTRU, 17 de voturi ÎMPOTRIVĂ și 1
vot ABȚINERE;
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu 17 de voturi PENTRU, 3 de voturi ÎMPOTRIVĂ și 1 vot ABȚINERE.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 368
a Consiliului
7

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare și stabilirea valorilor de inventar ale unor
bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.059 din 18.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 369
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului stomatologic, cu acces din
exterior, proprietatea soților NĂSTĂSACHE VASILE și NĂSTĂSACHE MINODORA, comodatat
Cabinetului Stomatologic individual Dr. ȚĂRANU SIMONA – MIHAELA, Bulevardul Decebal nr. 76,
bl. A2, sc. B, et. Parter;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.32.635 din 20.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru.
Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 370
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind aprobarea Regulamentului Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în
municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.33.126 din 20.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 371
a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în patrimoniul
municipalității la data de 30.06.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.055 din 19.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică
– Serviciul Buget Contabilitate;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
372 a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență
Socială a municipiului Piatra Neamț;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.855 din 22.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare
și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
373 a Consiliului
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.853 din 22.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectivBiroul Comunicare și
Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
374 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane
juridice;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.828 din 22.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare
și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
375 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.26 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din
Județul Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.569 din 21.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
376 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 pentru modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.816 din 22.11.2013 emis de către
Serviciul Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
377 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 12,70 mp situată în b-dul
Republicii nr. 15, către Asociația Culturală ”Conta” Piatra Neamț, în vederea amplasării bustului poetului
național Mihai Eminescu;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.40.142 din 21.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
378 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.29 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.210 din 27.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică
– Serviciul Buget;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
379 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.052 din 26.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat 21 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (dl. Consilier Local Petrică Viorel Ilisei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
380 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.32 privind denominarea creditului contractat de SC PERLA INVEST SRL Piatra Neamț de la
ALPHA BANK SA și garantat de municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.133 din 26.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu 21 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (dl. Consilier local Petrică Viorel Ilisei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
381 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.33 privind vânzarea spațiilor și a terenurilor aferente cabinetelor medicale din Dispensarul
Medical Urban nr. 7, situat în str. Mihai Eminescu nr. 6;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.021 din 25.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
382 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.34 pentru modificarea contractului de închiriere nr. 1258 din 01.06.2002, încheiat între
municipiului Piatra Neamț și SC Troleibuzul SA;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.39.743 din 25.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
383 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.35 privind majorarea capitalului social al C.J. Apa Serv SA prin aport în natură;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.261 din 27.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
384 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.36 privind asigurarea unui număr de 654 de locuri pentru cazarea temporară a persoanelor care
rămân blocate pe teritoriul administrativ al Municipiului Piatra Neamț, ca urmare a înzăpezirii
comunicațiilor rutiere, începând cu data de 30.11.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.214 din 27.11.2013 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică
– Serviciul Buget;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
385 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.37 privind schimbarea locației Centrului de Permanență care deservește Cartierul Dărmănești
înființat prin HCL nr. 182/25.05.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.444 din 28.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de
Asistență Socială;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
386 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.38 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț, Poliția municipiului
Piatra Neamț, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț pentru luna
decembrie;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.41.576 din 29.11.2013 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
387 a Consiliului.
D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.31 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune ca pentru următoarele 3 luni funcția de
președinte de ședință să fie ocupată de către dl. Consilier local Vasile Popescu;
D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea domnului consilier local
Constantin Teodorescu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
388 a Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:
D-na Aurelia SIMIONICA – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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