
 1 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.               din 25.09.2014 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.09.2014 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. 1894 

din 18.09.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 1967 din 25.09.2014, 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 – Dragoș Chitic, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, şi 22 consilieri. De asemenea, în 

calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu-director economic, dl. Fecic Vespasian- Serv  Patrimoniu, 

Autorizări și Transport, dl. Domințian Nedeianu- arhitect șef, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al 

Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi 

ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită, lucrările pot începe , lipsind 

motivat dl. Victor Marghidan, datorită unor probleme personale . 

Dl. Secretar Florin Fecic anunță că dl. Victor Marghidan lipsește motivat, fapt pentru care solicită 

propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință . D-na viceprimar Aurelia Simionică este propusă 

pentru funcția de președinte de ședință, de către domnul consilier Neculai Timaru . Propunerea este supusă la 

vot și aprobată cu unanimitate de voturi . D-na viceprimar, în calitate de președinte de ședință supune la vot 

Procesele Verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data 5,16,18 din luna septembrie2014(de îndată) , 

respectiv 29.08.2014(ordinară) care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

D-na . Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă prezintă și supune la vot proiectul ordinii de zi,   

conform dispoziţiei nr. 1894 din 18.09.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 1967 din 

25.09.2014, acesta fiind aprobat în unanimitate . D-na Viceprimar face precizarea că proiectele nr. 7 și 17 au 

fost retrase de pe ordinea de zi  ; 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe 

anul 2014; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

 2.HOTĂRÂRE  privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

LOCATIVSERV SRL pe anul 2014; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

          3.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 210 din 26.03.2008 și HCL nr. 52 din 

04.02.2008; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

         4.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 96 din 05.03.2009; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

         5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Lotizarea terenului cu 

suprafața 1 ha în 18 loturi construibile cu locuințe individuale P+1E și 1 lot drum privat 

de acces din str. Vărăriei și str. Orizontului proprietate privată; 

                - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic 

         6.HOTĂRÂRE  privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL 

nr. 398 din 24.11.2011; 
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                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

         7.HOTĂRÂRE  privind actualizarea Regulamentului Intern al Centrului Social 

Pietricica, aprobat prin HCL nr. 31 din 31.01.2013; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

         8.HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic 

         9.HOTĂRÂRE  privind completarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 

                - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic 

         10.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

         11.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 46 din 27.02.2014; 

                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 

        12.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic             

         13.HOTĂRÂRE  privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 65 mp 

situat în str. Dimitrie Leonida f.n. către o persoană juridică; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic    

        14.HOTĂRÂRE  privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3 mp 

situat în str. Orhei nr.1, bl. T1, către o persoană juridică; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        15.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniu a unei investiții ”Montare 

coloane de legătură pentru spațiile comerciale din Bazar, str. Muncii – etapa I” ; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        16.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 – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        17.HOTĂRÂRE  privind vânzarea unor bunuri aparținând domeniul privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        18.HOTĂRÂRE  privind aprobarea tarifului minim de închiriere de către SC CMI 

Urban SA, a spațiilor existente în Bazar situat in str. Muncii; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        19.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 

10.12.1999 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Urban SA, actualizat; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic                        

        20.HOTĂRÂRE  privind prelungirea contractului de închiriere nr. 27.491 din 

24.09.2013, încheiat între municipiul Piatra Neamț și CN Loteria Română; 

 - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică                        

        21.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț 

și unele persoane juridice ; 

 - iniţiator – Viceprimar Dragoș Chitic           

          22.HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de 

măsuri pe perioada noiembrie 2014 – martie 2015 și constituirea Comandamentului local 

de iarnă; 

 - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică          
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 23.HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 49 mp situat în piața Ștefan cel Mare nr.8, bl. C4; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 24.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 

domeniul public, a două terenuri având categoria de folosință drum; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 25.HOTĂRÂRE  privind aprobarea înființării ”Centrului de Permanență din 

Cartierul Văleni”; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 26.HOTĂRÂRE  privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – 1. Introducerea în 

intravilanul Municipiului Piatra Neamț a: A. - terenului cu suprafața 9907 mp pentru 

funcțiunea urbanistică locuirea – locuințe individuale P- P+2E, cu acces din strada 

Izvoare, teren proprietatea privată, B. - terenului cu suprafața de 1485 mp strada Izvoare 

(DJ 157), proprietatea municipiului Piatra Neamț; 2. Lotizarea terenului cu suprafața de 

9907 mp în 15 loturi construibile cu locuințe individuale P- P+2E  și  două loturi drumuri 

private de acces din Strada Izvoare,  teren proprietatea privată; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 27.HOTĂRÂRE  privind eliberarea unui acord de vecinătate; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 28.HOTĂRÂRE  privind completarea HCL nr. 263 din 05.09.2014; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 29.HOTĂRÂRE  privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” domnului 

Radu Dumitru; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        

 

 
                               

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

hotărâre nr. 1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35471 din 18.09.2014 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, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 274 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV SRL pe anul 

2014; 

            Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35468 din 18.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică- 

serviciul Buget Contabilitate ; 

           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. 275 a 

Consiliului. 



 4 

 

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

hotărâre nr. 3 privind  aprobarea privind abrogarea HCL nr. 210 din 26.03.2008 și HCL nr. 52 din 04.02.2008; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.495 din 18.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Economică- serviciul 

Buget Contabilitate; 

 Comisiile de specialitate nr. 1 si 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. 276 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind  modificarea HCL nr. 96 din 05.03.2009 ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36044 din 22.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Dezvoltare și 

Implementare Proiecte ; 

          Comisiile de specialitate nr. 1 și 6 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. 277 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Lotizarea terenului cu suprafața 1 ha în 18 loturi 

construibile cu locuințe individuale P+1E și 1 lot drum privat de acces din str. Vărăriei și str. Orizontului 

proprietate privată; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 29.624 din 19.09.2014 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. 

            Dna. 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. 278 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Urbanism 

și Cadastru a municipiului Piatra Neamț ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 34.483 din 22.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare și 

Management Integrat; 

           Comisia de specialitate nr. 4  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. 279 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr. 8 privind aprobarea repartizării unor locuințe ; 
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36226 din 23.09.2014 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 4  au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
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 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. 280 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr. 9 privind  completarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36574 din 24.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație 

Publică și juridic ; 

 Comisia de specialitate nr. 4  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. 281 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr. 10 privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014 ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36.388  din 23.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse Umane ; 

           Comisiile de specialitate nr. 1 și 4  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. 282 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind modificarea HCL nr. 46 din 27.02.2014 ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.531 din 18.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului local ; 

            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. 283 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35281 din 22.09.2014 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. 284 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 65 mp situat în str. Dimitrie Leonida f.n. 

către o persoană juridică; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 34.729 din 16.09.2014 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; 
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          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. 285 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.14 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3 mp situat în str. Orhei nr.1, bl. T1, 

către o persoană juridică; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.281 din 22.09.2014 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. 286 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 privind înregistrarea  în patrimoniu a unei investiții ”Montare coloane de legătură pentru spațiile 

comerciale din Bazar, str. Muncii – etapa I”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.284  din 18.09.2014 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. 287 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.16 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. 36193 din 23.09.2014 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 21 de voturi pentru și o abținere . 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 288 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.18 privind aprobarea tarifului minim de închiriere de către SC CMI Urban SA, a spațiilor existente 

în Bazar situat in str. Muncii; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36097 din 23.09.2014 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 21 voturi pentru și o abținere. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 289 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.19 privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat între 

municipiul Piatra Neamț și SC Urban SA, actualizat; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35284 din 18.09.2014 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. 290 a 

Consiliului. 

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

hotărâre nr. 20 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 27.491 din 24.09.2013, încheiat între 

municipiul Piatra Neamț și CN Loteria Română; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35281 din 22.09.2014 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. 291 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr. 21 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.362 din 22.09.2014 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 4 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 20 voturi pentru și 2 abțineri ; 

 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 292 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.22 privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe perioada noiembrie 

2014 – martie 2015 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36.097  din 23.09.2014 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 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 20 voturi pentru și 2 abțineri ; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 293 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.23 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 49 mp situat în Piața Ștefan 

cel Mare nr.8, bl. C4; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 35.765 din 22.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu , 

Autorizări și Trasport ; 

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. 294 a 

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

hotărâre nr.24 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a două terenuri 

având categoria de folosință drum; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36.097  din 23.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și 

Cdastru ; 

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. 295 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.25 privind  aprobarea înființării ”Centrului de Permanență din Cartierul Văleni”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 26320 din 29.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 

Socială ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 și 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. 296 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.26 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. –  1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamț a: 

A. - terenului cu suprafața 9907 mp pentru funcțiunea urbanistică locuirea – locuințe individuale P- P+2E, cu 

acces din strada Izvoare, teren proprietatea privată, B. - terenului cu suprafața de 1485 mp strada Izvoare (DJ 

157), proprietatea municipiului Piatra Neamț; 2. Lotizarea terenului cu suprafața de 9907 mp în 15 loturi 

construibile cu locuințe individuale P- P+2E  și  două loturi drumuri private de acces din Strada Izvoare,  teren 

proprietatea privată; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 23979 din 23.07.2014 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, care a fost 21 

voturi pentru și o abținere . 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 297 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.27 privind eliberarea unui acord de vecinătate ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 19.707 din 23.09.2014 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, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi ; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 298 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind  completarea HCL nr. 263 din 05.09.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 36823 din 25.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și 

Gospodărie Comunală ; 

Comisia de specialitate nr. 1 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, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 299 a 

Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.29 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” domnului Radu Dumitru; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 34.938 din 25.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare și 

Management Integrat ; 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

Având în vedere faptul că acest proiect de hotărâre privește persoane s-a procedat la împărțirea buletinelor de 

vot secret ; În urma numărării buletinelor de vot dl. Președinte al comisiei de validare dl. Viorel Strungariu dă 

citire procesului verbal : Total voturi -22, Voturi pentru 21,Voturi nule 1, voturi contra 0 ; 

          D-na. Aurelia Simionică  – Preşedinte de şedinţă, anunță că în baza Procesului verbal proiectul de 

hotărâre, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

             

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 300 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  Simionică – Preşedinte de şedinţă  

 

 

 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului  

  

 

 

 

 

 

  

 


