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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 17.952 din 05.05.2014  
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.04.2014 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 şi ale 
art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 
Primarului nr. 819 din 23.04.2014, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr. 854 din 
29.04.2014, 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 Grigoraş, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu – 
Administrator Public şi 19 consilieri. Lipseşte motivat: d-na consilier local Luminiţa Georgeta Vîrlan şi dl. 
consilier local Constantin Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vişan – 
Consultant administraţie publică, d-na Tatiana Ciucanu – Director S.C. Salubritas S.A., dl. Ioan Nedeianu 
Domiţian – Arhitect şef, dl. Gheorghe Munteanu – Director Centrul Social Pietricica, d-na Cristina Movilă 
– Şef Birou Resurse Umane, d-na Simona Varganici – Şef Serviciu Buget Tehnologia Informaţiei, 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 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal ale şedinţei Consiliului 

Local din data de 29.03.2014, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 819 din 23.04.2014, precizând că proiectul de hotărâre nr. 22 a fost retras de pe ordinea de 
zi iar proiectul de hotărâre nr. 23 şi proiectul de hotărâre nr. 24 sunt introduse pe ordinea de zi, conform 
Dispoziţiei Primarului nr. 854 din 29.04.2014. 

Dl. Adrian Grigoraş – 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 declanşarea procedurii de atribuire a 97 autorizaţii taxi pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim taxi; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  
 2.HOTĂRÂRE  privind stabilirea unor tarife; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

3.HOTĂRÂRE  privind repartizarea unor locuinţe; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

4.HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei nr. 8 din HCL nr. 305/2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

6.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 8.HOTĂRÂRE  privind completarea HCL nr. 109 din 27.03.2014; 
                - iniţiatori – Consilieri locali: Deaconu Gheorghe, Vîrlan Georgeta, Timaru Neculai, 
Popescu Vasile, Balan Gheorghe 
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 9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 16.740, nr. 16.739, nr. 16.738, nr. 
16.735, nr. 16.734 şi nr. 16.728 din 22.04.2014, stabilirea preţurilor de vânzare şi vânzarea cabinetelor 
medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe ale actului medical; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
  10.HOTĂRÂRE  privind  punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui 
teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 11.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 2446 din 01.05.2012, 
aprobat prin HCL nr. 136 din 25.04.2012; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 12.HOTĂRÂRE  privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de către municipiul 
Piatra Neamţ cu companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 13.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, 
a unui teren având categoria de drum în suprafaţă de 122 mp, situat în continuarea străzii Prelungirea 
Pepinierei; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
 14.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de 
alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
 15.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, 
a unor statui monumente de for public; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan                        
 16.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, a investiţiei 
”Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra 
Neamţ – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – pasaj auto 
subteran, parcaje subterane”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
 17.HOTĂRÂRE  privind  schimbul de imobile între municipiul Piatra Neamţ şi o persoană 
juridică; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
  18.HOTĂRÂRE  privind  aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

19.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

20.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        

21.HOTĂRÂRE  privind menţinerea construcţiei pe amplasamentul lucrărilor începute Bloc 
locuinţe colective D+P+4E, pe terenul proprietate privată, str. Ecoului nr. 3 bis, în vederea intrării în 
legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
 22.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului Social 
Pietricica; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
 
 
         Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 854 din 29.04.2014: 

23. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului 
de Specialitate al Primarului. 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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24. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2014. 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
 
 

  II. Intrebări – Interpelări adresate executivului         
  - informare privind activitatea desfăşurată de Centrul Social Pietricica, în perioada 2013-
2014. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 97 autorizaţii taxi pentru 
realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.361 din 16.04.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 111 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind stabilirea unor tarife; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.477 din 28.04.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală şi Investiţii. 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Consilier local Vasile Popescu întreabă: „Observ apariţia unui tarif nou. Până acum nu s-a 
desfăşurat activitatea de descărcare a coşurilor de gunoi?” 
 D-na Tatiana Ciucanu Director la S.C. Salubritas S.A. precizează: „Tariful pentru descărcat coşuri 
de gunoi este cuprins în activitatea de întreţinere, curăţenie şi de măturat manual, în ansamblul activităţii. 
În zonele izolate sau centrale unde după ce s-a făcut această operaţiune de măturat sau întreţinere şi 
necesită o a doua descărcare a coşurilor de gunoi de exemplu în Piaţa Centrală, Centrul oraşului sau în 
zona izolată unde nu se face nici măturat nici întreţinere, este necesar acest tarif punctual pentru zonele 
unde nu sunt acoperite de operaţiunile de măturat manual sau întreţinere curăţenie spaţii verzi. Este vorba 
de circa 250 de coşuri care vor trebui descărcate cu o ritmicitate de unu la două zile, iar suma necesară se 
încadrează în bugetul planificat şi aprobat prin hotărâre de consiliu pentru Salubritas.” 
 Dl. Consilier local Vasile Popescu intervine: „Am remarcat faptul că tariful creşte cu aproape 
50%.” 
 D-na Tatiana Ciucanu Director la S.C. Salubritas S.A. menţionează: „Este vorba despre tariful de 
întreţinere, curăţenie spaţii verzi, tarif fundamentat şi aprobat în 2008 perioadă în care componentele 
tarifului erau inferioare ca şi valoare în comparaţie cu cele actuale.” 
 Dl. Consilier local Vasile Popescu intervine: „Contractul este din 2007. Comparativ creşterea este 
de 100%. De regulă în perioade de criză toţi au scăzut preţurile nu le-au crescut.” 
 D-na Tatiana Ciucanu Director la S.C. Salubritas S.A. argumentează: „Noi am fundamentat tariful 
pe cheltuielile pe care le avem atât cheltuieli directe cât şi indirecte şi considerăm că sumele propuse sunt 
justificate.” 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 112 
a Consiliului. 
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Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.473 din 28.04.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală şi Investiţii; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 113 
a Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 pentru modificarea anexei nr. 8 din HCL nr. 305/2013; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.133 din 09.04.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 114 
a Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.120 din 23.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 115 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.846 din 14.04.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 116 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2014;                                                                               
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14.635 din 08.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 
– Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 117 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind completarea HCL nr. 109 din 27.03.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17.181 din 25.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Petrică Viorel Ilisei). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 118 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 16.740, nr. 16.739, nr. 16.738, nr. 16.735, nr. 
16.734 şi nr. 16.728 din 22.04.2014, stabilirea preţurilor de vânzare şi vânzarea cabinetelor medicale şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe ale actului medical; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.809 din 23.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-na consilier local Elena Monica Anton). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 119 
a Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind  punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 a unui teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.849 din 23.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru, 
Registrul Agricol şi Nomenclator Stradal; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 120 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 2446 din 01.05.2012, aprobat prin 
HCL nr. 136 din 25.04.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.483 din 16.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 121 
a Consiliului. 
    
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate de către municipiul Piatra Neamţ cu 
companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.485 din 16.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 122 
a Consiliului. 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, a unui 
teren având categoria de drum în suprafaţă de 122 mp, situat în continuarea străzii Prelungirea Pepinierei; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14.548 din 04.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 123 
a Consiliului 
 
 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.619 din 17.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 124 
a Consiliului 
 
 
   Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public, a unor 
statui monumente de for public; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15.639 din 10.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – 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. 125 
a Consiliului 
 
 
   Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, a investiţiei ”Restaurarea şi 
punerea în valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamţ – prin 
amenajări urbanistice, amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – pasaj auto subteran, parcaje 
subterane”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15.894 din 14.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 126 
a Consiliului 
 
 
   Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind  schimbul de imobile între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Izopoint S.R.L.;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.854 din 23.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 127 
a Consiliului 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.302 din 14.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 128 
a Consiliului 
 
  
   Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17.681 din 29.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 
Umane; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 129 
a Consiliului 
 
  
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.476 din 16.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 

Dl. Consilier local Ioan Cazacu intervine: „La poziţia 4 Asociaţia Iniţiativa Ecologică Europeană 
au solicitat şi primit finanţare şi luna trecută. Practic fac un film de 10+3 minute. Se promovează oraşul 
nostru sau este la modul general pentru că nu este specificat în documentaţia de fundamentare?” 

Dl. Primar Gheorghe Ştefan precizează: „Este un film de promovare a oraşului nostru şi a 
festivalului care a avut loc aici. Au solicitat suma de 29.000 lei şi noi am acordat 10.000 lei.” 

Dl. Consilier local Ioan Cazacu menţionează: „Să nu devină un obicei. Au primit şi luna trecută şi 
luna aceasta.” 

Dl. Primar Gheorghe Ştefan argumentează: „Oraşul trebuie promovat. A fost un eveniment 
internaţional şi pentru un film care ne promovează este justificat.”  
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (dl. consilier local Petrică Viorel Ilisei şi d-na 
consilier local Silvia Baidan). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 130 
a Consiliului 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind menţinerea construcţiei pe amplasamentul lucrărilor începute Bloc locuinţe 
colective D+P+4E, pe terenul proprietate privată, str. Ecoului nr. 3 bis, în vederea intrării în legalitate prin 
obţinerea autorizaţiei de construire; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.908 din 25.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru. 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 131 
a Consiliului 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de 
Specialitate al Primarului; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.472 din 16.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 132 
a Consiliului 
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 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.685 din 18.04.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 133 
Consiliului 
 
 
 Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – dă cuvântul dl. Gheorghe Munteanu – Director 
Centrul Social Pietricica care prezintă Consiliului Local activitatea desfăşurată de Centrul Social 
Pietricica, în perioada 2013-2014; 
 
 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Adrian Grigoraş – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL  
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS INDESCIFRABIL 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
               
 
 

 


