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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.  9342 din 05.03.2014 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.02.2014 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. 
344 din 20.02.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 421 din 27.02.2014, 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 – Adrian Grigoraș, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - 
Administrator Public  şi 23 consilieri. 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 
– Director Economic, dl. Gabriel Muraru – Șef Birou 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 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor  

Consiliului Local din data de 30.01.2014, 03.02.2014 și 10.02.2014  care au fost aprobate cu unanimitate 
de voturi. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
344 din 20.02.2014, precizând că proiectul de hotărâre de la nr.23 a fost introdus pe ordinea de zi, 
conform Dispoziției nr. 421 din 27.02.2014; 

Dl. Vasile Popescu anunță că la proiectul de hotărâre nr. 13 dl. Timaru Neculai se abține de la vot 
și că se face rocada între proiectul de hotărâre nr. 23 și nr. 22; 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

           1.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundația de 
Ecologie, Apicultură și Turism Pastoral ”Vasile Nistor”, a terenului în suprafață de 225 mp, situat în islazul 
comunal Cârloman, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           2.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 276 din 31.08.2006; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ale unor 
bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          5.HOTĂRÂRE  privind acceptarea unei donații; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          6.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public a 
investiției ”Modernizare sistem acces auto intrare – ieșire instituție”; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          7.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public 
al unor terenuri și clădiri; 
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                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          8.HOTĂRÂRE  privind desemnarea a doi consilieri  locali titulari și doi supleanți în comisia 
vânzare și de contestații, conform OUG nr. 68/2008; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          9.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui memorandum de înțelegere între municipiul Piatra Neamț  
și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          10.HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 
acordării elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru intervalul ianuarie 
– decembrie 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          11.HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          12.HOTĂRÂRE  privind prelungirea valabilității unor documentații de urbanism; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 
întreținere spații verzi în municipiul Piatra Neamț de către CMI Urban SA; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         15.HOTĂRÂRE  privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Piatra Neamț și 
Centrul Medical ”Sfânta Elena”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         16.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 17.HOTĂRÂRE  privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pe anul 2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         18.HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 800 mp, 
în două loturi, situat în str. Valea Albă f.n.; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
 19.HOTĂRÂRE   privind aprobarea privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Piatra 
Neamț pe anul 2014, a sumei necesare pentru mentenanța anuală a obiectivului “Îndiguire maluri râu 
Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor situat în anexa Vânători, Piatra 
Neamţ”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE 
                      - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         20.HOTĂRÂRE   privind stabilirea contribuției municipiului Piatra Neamț în cadrul Contractului 
de Asociere nr.30.073 din 26.07.2010 
                      - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
        21.HOTĂRÂRE   privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 
învățămîntului preuniversitar din municipiul Piatra Neamț 
                      - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
        22.HOTĂRÂRE  privind alegerea Președintelui de ședință; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 
        Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre 
introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 421 din 27.02.2014: 
          
         23.HOTĂRÂRE  privind preluarea parțială de către Municipiul Piatra Neamț a activității SC 
PERLA INVEST SRL și a creditului contractat de aceasta de la ALPHA BANK SA; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                    
          
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundația de Ecologie, 
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Apicultură și Turism Pastoral ”Vasile Nistor”, a terenului în suprafață de 225 mp, situat în islazul 
comunal Cârloman, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.599 din 18.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.33 a 
Consiliului. 
             Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind modificarea HCL nr. 276 din 31.08.2006; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 3.806 din 14.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – 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.34 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, 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. 6.614 din 18.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.35 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.583 din 18.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.36 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind acceptarea unei donații; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.180 din 13.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.37 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public a investiției 
”Modernizare sistem acces auto intrare – ieșire instituție”; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 5.923 din 12.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.38 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public a unor 
terenuri și clădiri; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.359 din 17.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.39 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind desemnarea a doi consilieri  locali, membrii titulari și doi consilieri locali,  membrii 
supleanți în comisia de vânzare și de contestații, conform OUG nr. 68/2008; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.785 din 19.02.2014 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. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 
adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – 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.40 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind încheierea unui memorandum de înțelegere între municipiul Piatra Neamț  și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord – Est; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.511 din 17.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare 
și Implementare Programe; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.41 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea acordării 
elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Piatra Neamț, pentru intervalul ianuarie – 
decembrie 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.641 din 18.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
             Dl. Teodorescu Constantin face un amendament : ”să se majoreze lunar cu 20 lei/elev cuantumul 
burselor, respectiv de la 50 de lei la 70 lei, pentru bugetul local însemnând 14.000 de lei/an” ; dl. Ilisei 
Viorel întreabă dacă sunt criterii de acordare, dl. Fecic Florin – Secretarul municipiului  răspunde că sunt 
criterii de acordare conform Legii educației ; dl. Balan Gheorghe întreabă dacă bugetul local capitolul 
respectiv suportă acestă mărire ; Dl. Primar Gheorghe Ștefan răspunde că acest lucru nu este posibil 
deoarece au fost alocați acestui capitol buger suma de 50.000 lei, dar la prima rectificare a bugetului local 
din luna iulie se poate completa cu diferenta, doar că majorarea nu reprezintă doar 14.000 de lei pe an, 
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suma reală este de 20 de lei x 920 de elevi x 9 luni = 165.600 lei; Dl. Primar Gheorghe Ștefan ii solicită 
doamnei director economic – Dorina Staicu să facă o analiză asupra numărului de elevi care beneficiază 
pe baza criteriilor stabilite prin lege și a sumei finale reprezentând majorarea și în funcție de rezultat există 
posibilitatea ca o bursă socială să atingă valoarea de 80 sau 90 de lei ; 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. 
Constantin Teodorescu, care a fost respins cu 4 voturi PENTRU, 8 voturi CONTRA și 11 ABȚINERI. 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a fost 
aprobat cu 22 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.42 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.062 din 20.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 21 de voturi PENTRU și 2 voturi ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.43 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani, de la data aprobării Hotărării Consiliului Local, a 
unui număr de 8 documentații de urbanism; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 42.621 din 20.02.2014 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; 
            Dl. Vasile Popescu – 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.44 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere spații 
verzi în municipiul Piatra Neamț de către C.M.I. Urban S.A. în anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.643 din 25.02.2014 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 nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 22 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE dl. Timaru Neaculai. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.45 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.967 din 20.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 
Umane și Aparatul de lucru al Consiliului Local; 
            Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Vasile Popescu – 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.46 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Centrul 
Medical ”Sfânta Elena”; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.098 din 20.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Asistență 
Socială; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Vasile Popescu – 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.47 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.536 din 24.02.2014 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. 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 17 de voturi PENTRU și 6 voturi ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.48 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă alocată de la  bugetul local pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.532 din 24.02.2014 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 fapul că acest proiect de hotărâre privește persoane am procedat la împărțirea 
formularului de vot secret; În urma centralizării formularelor dl. Președinte al comisiei de validare  - dl. 
Viorel Strungariu dă citire procesului verbal : Total voturi – 23, Total voturi exprimate – 23, Voturi nule – 
0, Voturi contra – 0; 
             Dl. Vasile Popescu – 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.49 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind dezlipirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 800 mp, în două 
loturi, situat în str. Valea Albă f.n.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.995 din 20.02.2014 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. Vasile Popescu – 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.50 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea utilizării unei sume de bani, inclusă în bugetul municipiului Piatra Neamț 
pe anul 2014, pentru mentenanța anuală a obiectivului realizat prin proiectul RO0015; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.388 din 24.02.2014 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 nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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             Dl. Vasile Popescu – 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.51 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind stabilirea contribuției municipiului Piatra Neamț în cadrul Contractului de Asociere 
nr.30.073 din 26.07.2010; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.538 din 24.02.2014 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. 
             Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 21 de voturi PETRU și 2 voturi ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.52 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea învățământului 
preuniversitar și evidențierea lor în patrimoniul municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.643 din 18.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Buget 
Contabilitate; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Vasile Popescu – 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.53 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind preluarea parțială de către Municipiul Piatra Neamț a activității SC PERLA 
INVEST SRL și a creditului contractat de aceasta de la ALPHA BANK SA; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 7.796 din 25.02.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
Dl. Dumitreasa Gheorghe întreabă ce înseamnă preluarea parțială, d-na. Simionică Aurelia explică 

că se dorește preluarea parțială din activitatea și activele societății, aceasta rămânând cu Ștrandul 
municipal și Parc Zoo; D-na. Anton Monica întreabă dacă s-a mai realizat raportul privind activitatea 
managerului societății, dl. Ilisei Viorel solicită realizarea unui audit deoarece nu suntem în măsură să 
analizam noi activitatea, dl. Primar Gheorghe Ștefan precizează că este doar o aprobare de principiu 
deoarece fără avizul Ministerului de finanțe nu se poate prelua, iar acest lucru este în favoarea S.C. Perla 
Invest S.R.L. deoarece aceasta va putea funcționa;  
            Dl. Vasile Popescu – 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.54 a 
Consiliului. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind alegerea Președintelui de ședință; 

Dl. Timaru Neculai îl propune pe dl. Adrian Grigoraș pentru funcția de Președinte de ședință a 
Consiliului Local pe o perioadă de 3 luni; 
            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea domnului Timaru Neculai, 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.55 a 
Consiliului. 
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            Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă aduce la cunoștința Consiliului Local Raportul privind 
activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2013 depus de către 
Direcția Asistență Socială; 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil 
 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
 

  
 
 
 
 
 
  
 


