
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 52214 din 18.12.2014
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 16.12.2014 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. 2596
din 09.12.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 2662 din 16.12.2014, PRIMARUL a convocat
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. Viceprimar – Dragoș Chitic, dl.
Florin Fecic – Secretarul Municipiului, şi 19 consilieri. Lipsește motivat d-na consilier Vîrlan Luminița . De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Grigorică Claudia – director Direcția de taxe și impozite,  dl
Puiu Vespasian Fecic - Serviciul Patrimoniu Autorizări și Transport, dl. Gabriel Muraru – Biroul comunicare
și magement integrat, dl Bogdan Pușcașu city manager–, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului
Permanent al 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.
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei  Consiliului Local

din data de 11.12.2014 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 2596

din 09.12.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 2662 din 16.12.2014;
D-na Ana Monda propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi modificările ulterioare, care a fost

aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   
       

1.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  și  a  indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul ”Consolidare drum de acces Masivul Cozla, între
km  0+780(punct  Belvedere)  și  km  1+020(Poiana  Gospodinelor),  protejare  platformă
drum în zona alunecărilor de teren de la km 1+880 și km 0+090, taluzări”;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Codului Etic al personalului care oferă Servicii
Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea  Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de
asistență socială din municipiul Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

4.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Regulamentului  de  acordare  a  serviciilor
Cantinei de Ajutor Social;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea serviciilor de cantină socială; 
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț
și Camera de Comerț și Industrie Neamț, în vederea organizării Târgului de Iarnă;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV;
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               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra

Neamț pe anul 2014;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

9.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață
de  9 mp situat în b-dul Traian nr.2, bl. S1, în vederea extinderii spațiului bancar;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea  nivelului  chiriei  și  al  redevenței  pentru
imobilele aparținând Municipiului Piatra Neamț, precum și contravaloarea folosinței fără
forme  legale  a  imobilelor  proprietatea unității  administrativ  –  teritoriale,  pentru  anul
2015;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

11.HOTĂRÂRE privind  prelungirea  contractului  de  închiriere  nr.  3065  din
12.01.2007 pentru o perioadă de 1 an privind amplasarea unei tonete tip ”căruță cu flori”,
situată în B-dul Traian;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

12.HOTĂRÂRE privind  concesionarea  fără  licitație  publică  a  terenului  în
suprafață de 38 mp, situat în str. Mihai Eminescu nr.3, bl. D4;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului  parțial al  terenurilor proprietate
privată a municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

14.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață
de 21 mp aferent centralei C49-01, către UM 01407, pe durata construcției;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

15.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

16.HOTĂRÂRE privind  anularea creanțelor fiscale  mai mici de 40 lei aflate în
sold la 31.12.2014;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

17.HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului și a Contractului colectiv de muncă
la nivelul instituției;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

18.HOTĂRÂRE privind  modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014.
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

19.HOTĂRÂRE privind  alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură,
recreere și religie”;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

20.HOTĂRÂRE privind  modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2014;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

21.HOTĂRÂRE privind   prelungirea  contractelor  de  închiriere  încheiate  între
municipiul Piatra Neamț,  SC Grupul de Presă Accent,  SC Tutun și Ziare SRL și SC
Sedpress Ceahlăul SRL;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

22.HOTĂRÂRE privind   aprobarea acordului colectiv de muncă încheiat între
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț și funcționarii publici din cadrul
Direcției Taxe și Impozite;
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               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
23.HOTĂRÂRE privind  acceptarea unei donații;

               - iniţiator – Viceprimar  Dragoș CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind   modificarea unor tarife pentru servicii publice parcări

de reședință;
               - iniţiator – Viceprimar  Dragoș CHITIC

25.HOTĂRÂRE privind   repartizarea  unei  locuințe  proprietatea  municipiului
Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar  Dragoș CHITIC

26.HOTĂRÂRE privind   rectificarea  bugetară  prin   redistribuirea  unor  sume
aferente  cheltuielilor  de  personal  și  cheltuielilor  materiale,  finanțate  din  TVA,  între
unitățile  de  învățământ  preuniversitar  care  sunt  centre  bugetare  subordonate
Municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar  Aurelia SIMIONICĂ

27.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2015 – 2016;
               - iniţiator – Viceprimar  Aurelia SIMIONICĂ

28.HOTĂRÂRE privind  aprobarea funcționării  ”Centrului  de  Permanență  din
Cartierul Văleni”;
               - iniţiator – Viceprimar  Aurelia SIMIONICĂ

29.HOTĂRÂRE privind  exercitarea  atribuțiilor  primarului  de  către  un
viceprimar;
               - iniţiator – Viceprimar  Aurelia SIMIONICĂ
                    - iniţiator – Viceprimar  Dragoș CHITIC
          30.HOTĂRÂRE    privind delegarea unui consilier local să îndeplinească temporar
atribuții de viceprimar;
               - iniţiatori – consilier local Ecaterina ILIESI
                                      – consilier local Ion CAZACU
                                      – consilier local Vasile POPESCU
                                      – consilier local Constantin TEODORESCU

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 1
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Consolidare
drum de acces Masivul Cozla, între km 0+780(punct Belvedere) și km 1+020(Poiana Gospodinelor), protejare
platformă drum în zona alunecărilor de teren de la km 1+880 și km 0+090, taluzări”;

Proiectul  de  hotărâre  este  însoțit  de  Raportul  de  specialitate  nr.  50948  din  11.12.2014  emis  de  către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare și
Implementare Programe 
  Comisiile de specialitate nr. 1 și 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia  ;

     D-na Monda – 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. 375    a
Consiliului.

             D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 2 privind aprobarea Codului Etic al personalului care oferă Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență
Socială a municipiului Piatra Neamț ;
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Proiectul  de hotărâre  este  însoțit  de Raportul  de specialitate  nr.  50961 din 11.12.2014 emis  de  către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Asistență Socială ;

      Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-Ana  Monda  –  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. 376    a
Consiliului.

         D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 3
privind aprobarea  Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistență socială din municipiul Piatra Neamț;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50955 din 11.12.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Asistență Socială;

      Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na  Monda  –  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. 377    a

Consiliului.

D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.4 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor Cantinei de Ajutor Social;
        Proiectul  de hotărâre este însoțit  de Raportul de specialitate  nr.  51017 din 11.12.2014 emis  de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Asistență Socială ;

      Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na  Monda  –  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.  378    a
Consiliului.

          D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
5 privind aprobarea serviciilor de cantină socială ; 
Proiectul  de  hotărâre  este  însoțit  de  Raportul  de  specialitate  nr.  50950  din  11.12.2014  emis  de  către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția de Asistență
Socială  ;

      Comisiile de specialitate nr.1 si 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – 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. 379    a

Consiliului.

          D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
6 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț, în
vederea organizării Târgului de Iarnă;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50951 din 11.12.2014 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  Monda  –  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. 380    a

Consiliului.

          D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
7 privind aprobarea execuției bugetare la data de 12.12.2014 ;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50938 din 12.12.2014 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 Ana  Monda  – 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. 381    a

Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
8 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51277 din 15.12.2014 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 Ana Monda  – 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. 382    a

Consiliului.

          D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
9 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de  9 mp situat în b-dul Traian nr.2, bl.
S1, în vederea extinderii spațiului bancar;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46380 din 11.11.2014 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 Ana Monda  – 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. 383    a

Consiliului.

          D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
10 privind aprobarea nivelului chiriei și al redevenței pentru imobilele aparținând Municipiului Piatra Neamț,
precum  și  contravaloarea  folosinței  fără  forme  legale  a  imobilelor  proprietatea  unității  administrativ  –
teritoriale, pentru anul 2015 ;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 49127 din 26.11.2014 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  Ana Monda  – 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. 384    a

Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
11 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3065 din 12.01.2007 pentru o perioadă de 1 an privind
amplasarea unei tonete tip ”căruță cu flori”, situată în B-dul Traian;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48246 din 09.12.2014 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 Ana Monda  – 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. 385    a
Consiliului.

           D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  12 privind  concesionarea  fără  licitație  publică  a  terenului  în  suprafață  de 38 mp,  situat  în  str.  Mihai
Eminescu nr.3, bl. D4;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50302 din 05.12.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviviul  Patrimoniu
Autorizări și transport  ;

      Comisia de specialitate nr.1  au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – 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. 386    a

Consiliului.

         D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
13 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50202 din 05.12.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviviul  Patrimoniu
Autorizări și transport  ;
      Comisia de specialitate nr. 1 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acesteia.

D-na Ana Monda  – 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. 387    a
Consiliului.

         D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
14 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 21 mp aferent centralei C49-01, către
UM 01407, pe durata construcției;
       Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 49991 din 04.12.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviviul  Patrimoniu
Autorizări și transport  ;
      Comisia de specialitate nr. 1 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda  – 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. 388    a
Consiliului.

            D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 15 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2015 ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 45326 din 05.12.2014 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  de  Taxe  și
Impozite ;
      Comisia de specialitate nr. 1 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda  – 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. 389    a
Consiliului.

          D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 16 privind  anularea creanțelor fiscale  mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2014;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50071 din 04.12.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Taxe și Impozite;

      Comisia de specialitate nr.1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – 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. 390    a

Consiliului.

           D- na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.
17 privind aprobarea acordului și a contractului lolectiv de muncă ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50717 din 09.12.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație
Publică și Juridic ;

      Comisiile de specialitate nr.1 si 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – 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. 391    a

Consiliului.
D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre

nr.18 privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 50724 din 09.12.2014 emis de către

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse Umane;
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
            D-na Ana Monda – 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. 392    a
Consiliului.

           D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.19 privind privind  alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51406 din 15.12.2014 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 a avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
             D-na Ana Monda – 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. 393    a
Consiliului.

              D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind  modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2014;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51406  din 15.12.2014 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 nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
             D-na Ana Monda – 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. 394    a
Consiliului.
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 D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.21 privind  prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamț, SC Grupul de
Presă Accent, SC Tutun și Ziare SRL și SC Sedpress Ceahlăul SRL;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51288  din 15.12.2014 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 Ana Monda – 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. 395    a
Consiliului.

         D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.22 privind   aprobarea acordului  colectiv  de  muncă  încheiat  între  Direcția  Taxe  și  Impozite  a
municipiului Piatra Neamț și funcționarii publici din cadrul Direcției Taxe și Impozite;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51347  din 15.12.2014 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 nr. 4 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
         D-na Ana Monda – 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. 396    a
Consiliului.

         D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.23 privind  acceptarea unei donații ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51393  din 15.12.2014 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 Ana Monda – 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. 397    a
Consiliului.

        D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.24 privind  modificarea onor tarife pentru servicii publice parcări de reședință ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51431  din 15.12.2014 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.
         Dl. Viceprimar Dragoș Chitic dorește să intervină pentru a explica necesitatea promovării acestui proiect
de hotarâre , respectiv faptul ca in urma raportului Curții de conturi pe anul 2013 s-a stabilit că pentru pentru
suprafața de teren aferenta locului de  parcare trebuie să se plătească și un impozit.  Modificarea tarifelor
pentru servicii publice parcări de reședință se impune datorită faptului că societatea Parking a specificat faptul
că poate suporta un cost de 8 lei pentru a reduce tarifele pentru persoane fizice și juridice . 
        D-na Ana Monda – 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. 398    a
Consiliului.

       D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.25 privind  aprobarea repartizării unei locuințe ;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51428  din 15.12.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală;
         Comisiile de specialitate nr. 1 și 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
        D-na Ana Monda – 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. 399    a
Consiliului.

 D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.26 privind   HOTĂRÂRE   privind   rectificarea  bugetară  prin   redistribuirea  unor  sume  aferente
cheltuielilor  de  personal  și  cheltuielilor  materiale,  finanțate  din  TVA,  între  unitățile  de  învățământ
preuniversitar care sunt centre bugetare subordonate Municipiului Piatra Neamț;

Proiectul  de hotărâre este însoțit  de Raportul de specialitate  nr.  51300  din 15.12.2014 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 Ana Monda – 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. 400    a
Consiliului.

           D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.27 privind privind  organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț,
pentru anul școlar 2015 – 2016;      

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51253  din 12.12.2014 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 Ana Monda – 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. 401    a
Consiliului.

D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.28 privind aprobarea funcționării ”Centrului de Permanență din Cartierul Văleni”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51615  din 16.12.2014 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Asistență
Socială ;

Comisiile  de  specialitate  nr.  1  și  3  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea
acestuia.

            D-na Ana Monda – 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. 402    a
Consiliului.

         D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.29 privind  exercitarea atribuțiilor primarului de către un viceprimar ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51318  din 15.12.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație
Publică și Juridic ;

         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 de catre comisia de validare,  dl. Președinte al comisiei de
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validare dl. Viorel Strungariu dă citire procesului verbal : Total voturi - 22, Voturi pentru 22,Voturi nule 0,
voturi contra 0 ;

    D-na Ana Monda – 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. 403    a
Consiliului.

         D-na  Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.30 privind  privind delegarea unui consilier local să îndeplinească temporar atribuții de viceprimar;

      Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 51320  din 15.12.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic ;

         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 de catre comisia de validare, dl. Președinte al comisiei de
validare dl. Viorel Strungariu dă citire procesului verbal : Total voturi - 22, Voturi pentru 21,Voturi nule 0,
voturi contra 1 ;

    D-na Ana Monda – 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. 404    a
Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă – declară închise lucrările
şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului 
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