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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.    ___________ din 31.07.2014 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 31.07.2014 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 nr. 
1488 din 24.07.2014, modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 1545 din 31.07.2014, 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 20 de consilieri, 1 consilier absent – dl.Misăilă Ioan Cătălin. De asemenea, în 
calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vişan – Consultant administraţie publică, dl. Domiţian Nedeianu – 
Arhitectul Municipiului, Lucica Popîrda – Director Direcţia Dezvoltare şi Implementare Proiecte,  D-na 
Claudia Grigorică – Director executiv la Direcția de Taxe și Impozite, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de 
cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local,   
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei  Consiliului 

Local din data de 31.07.2014 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

1488  din  24.07.2014, precizând că proiectele de hotărâre  nr. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 32 şi 33 au fost retrase de 
pe ordinea de zi. 

Dl. Timaru Neculai – 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 aprobarea proiectului „Investiţii mici în medicina şcolară importante în 
calitatea vieţii” şi a cheltuielilor legate de proiect, implementat în cadrul Şcolii generale nr.5 din Piatra 
Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului „Calitate în medicina şcolară, costuri reduse în 
spitale” şi  a cheltuielilor legate în proiect, implementat în cadrul Colegiului Naţional de Informatică din 
Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului “Cabinetul de medicină şcolară: o resursă pentru 
comunitate, nu un cost” şi  a cheltuielilor legate de proiect, implementat în cadrul Colegiului Tehnic 
Forestier din Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului “Modernizarea şi dotarea cabinetelor de medicină 
şcolară din cadrul Grupului economic şi Administrativ din Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului “Medicina şcolară, factor determinant în prevenţia 
medicală” şi a cheltuielilor legate de proiect, implementat în cadrul Colegiului Naţional “Calistrat Hogaş” 
din Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         6.HOTĂRÂRE  privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al direcţiei Taxe 
şi  Impozite, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite; 
             - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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         7.HOTĂRÂRE  privind atribuirea a 20 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în 
cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         8.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a 
listei de  investiţii prioritare pentru POS Mediu; 
                - iniţiatori – Primar Gheorghe Ştefan 
         9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, însuşirea valorilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          10.HOTĂRÂRE  privind  modificarea contractului nr.42.265 din 13.10.2005  încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. XDATASOFT S.R.L. şi a contractului de concesiune nr. 18684 din 
10.12.1999, actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI URBAN 
SA; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         11.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
municpiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         12.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun 
imobil proprietate a municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării unui cabinet 
medical şi a spaţului în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        14.HOTĂRÂRE  privind  înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public a 
unor terenuri având categoria de drum; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
        15.HOTĂRÂRE  privind restituirea către Ministrul Apărării Naţionale a unor bunuri imobile; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan                        
        16.HOTĂRÂRE  privind actualizarea formularului contractului de închiriere unităţi locative; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        17.HOTĂRÂRE  privind punerea la dispoziţia A.D.I. „URBTRANS” şi a SC PARKING SA a unor 
spaţii cu destinaţie de sediu ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        18.HOTĂRÂRE  privind închirierea unui imobil prin licitaţie publică; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        19.HOTĂRÂRE  privind dezlipirea documentaţiei cadastrale NC 58444, aprobarea Raportului de 
evaluare nr. 28448 din 22.07.2014, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea unui bun imobil; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan   
        20.HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea 
amplasării unui panou, respectiv totem publicitar; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        21.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr.248 din 31.07.2012 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        22.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUD – Schimbarea destinaţiei Apartamentului de locuit în 
Cabinet Medical privat, - Oftalmologie, extinderea parter, accesul din exterior, aleea de acces, 
proprietatea soţilor CĂILEANU VALERIU şi CĂILEANU  GABRIELA – DENISA, Strada Lt. 
Drăghescu nr.7, bl.E5, sc.B, parter, apt.21 ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan       
        23.HOTĂRÂRE  privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Introducerea în intravilanul Municipiului 
Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 1 ha, proprietatea STANCIU CRISTIAN, ca Zonă construibilă 
privată cu funcţiunile locuire – Locuinţe colective D+P+3E, turism, comerţ şi prestări servicii – 
Construcţii D+P+3E – D+P+6E, spaţii verzi, parcaje, cu accesul din strada Prof. Ioan Zenembisi; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
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        24.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUD – Extinderea parter a Spaţiului comercial cu destinaţie 
schimbată provizoriu în spaţiu bancar, proprietate S.C. MINOS S.R.L., B-dul Traian nr.2, bl. S1, parter; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
       25.HOTĂRÂRE  privind acceptarea unei donaţii; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
      26.HOTĂRÂRE  privind completarea valorii de inventar a unor clădiri şi a instalaţiilor aferente 
acestora date în administrarea învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
       27.HOTĂRÂRE  privind rectificarea poziţiei nr.3 din anexa la HCL nr. 53/27.02.2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
       28.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
      29.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui contract de asociere; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
      30.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr.187 din 25.05.2012; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
      31.HOTĂRÂRE  privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
      32.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesiune nr.18.784 din 10.12.1999, 
actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi  SC URBAN S.A.;                                                                          
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
      33..HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.210 din 26.03.2008 şi HCL nr.52 din 04.02.2008; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         34.HOTĂRÂRE  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de priorităţi a solicitanţilor de 
locuinţe socilae cu chirie subvenţionată situate în str. Gheorghe Asachi, cartierul Văleni II şi repartizarea 
acestui gen de locuinţe aflate în proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         35.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui contract de prestări servicii; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         36.HOTĂRÂRE  privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         37.HOTĂRÂRE  privind reducerea capitalului social al SC CMI URBAN SA; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         38.HOTĂRÂRE  privind stabilirea domeniilor în care condamnaţii şi contravenienţii pot presta 
activităţi în folosul comunităţii; 
             - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         39.HOTĂRÂRE  privind  încetarea mandatului unui viceprimar în urma demisiei şi declararea 
locului vacant; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         40.HOTĂRÂRE  privind  alegerea unui viceprimar; 
                - iniţiatori – Primar Gheorghe Ştefan 
         41.HOTĂRÂRE  privind participarea municipiului Piatra Neamţ la Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 6.1”Dezvoltarea economiei sociale” datorită nevoii de integrare a grupurilor vulnerabile din 
municipiul Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          42.HOTĂRÂRE  privind  încheierea unui acord de principiu în cadrul proiectului „Activităţi de 
administrare a domeniului public prin intermediul economiei sociale”; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         43.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui acord de principiu în cadrul proiectului „Parteneriat 
multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria materialelor de construcţii”; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         44.HOTĂRÂRE  privind completarea anexei nr.1 la CL nr.122 din 25.04.2012; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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Dl. Timaru Neculai  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al direcţiei Taxe şi  
Impozite, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27600 din 15.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de Taxe şi 
impozite; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Timaru Neculai – 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.192 
a Consiliului. 
             Dl. Timaru Neculai  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 7 privind atribuirea a 20 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în cadrul 
procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28180 din 21.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.193 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de  
investiţii prioritare pentru POS Mediu; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29024 din 28.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Timaru Neculai – 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.194 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, însuşirea valorilor 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. 28478 din 22.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.195 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind modificarea contractului nr.42.265 din 13.10.2005  încheiat între municipiul Piatra 
Neamţ şi S.C. XDATASOFT S.R.L. şi a contractului de concesiune nr. 18684 din 10.12.1999, actualizat 
la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC CMI URBAN SA; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28600 din 23.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Patrimoniu. 



 5 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.3 au  avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Timaru Neculai – 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.196 
a Consiliului. 
             Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municpiului Piatra 
Neamţ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23956 din 24.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.197 
a Consiliului. 
             Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil 
proprietate a municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26981 din 09.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.198 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării unui cabinet medical 
şi a spaţului în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27315  din 11.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.199 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public a unor 
terenuri având categoria de drum; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27395 din 14.07.2014 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. Timaru Neculai – 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. 200 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind restituirea către Ministrul Apărării Naţionale a unor bunuri imobile 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28571 din 23.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.201 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind actualizarea formularului contractului de închiriere unităţi locative 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28598 din 23.07.2014 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. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
            Dl. Timaru Neculai – 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.202 
a Consiliului. 
           Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind punerea la dispoziţia A.D.I. „URBTRANS” şi a SC PARKING SA a unor spaţii cu 
destinaţie de sediu ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28584 din 23.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.203 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind închirierea unui imobil prin licitaţie publică. 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28575 din 23.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoiu, 
Autorizări şi Transport; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.204 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind dezlipirea documentaţiei cadastrale NC 58444, aprobarea Raportului de evaluare 
nr.28448 din 22.07.2014, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea unui bun imobil; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28605 din 23.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.205 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea amplasării unui 
panou, respectiv totem publicitar; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28404 din 22.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.206 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind modificarea HCL nr.248 din 31.07.2012 cu modificările şi completările ulterioare; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29302 din 30.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
            Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.207 
a Consiliului. 
           Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea PUD – Schimbarea destinaţiei Apartamentului de locuit în Cabinet 
Medical privat, - Oftalmologie, extinderea parter, accesul din exterior, aleea de acces, proprietatea soţilor 
CĂILEANU VALERIU şi CĂILEANU  GABRIELA – DENISA, Strada Lt. Drăghescu nr.7, bl.E5, sc.B, 
parter, apt.21 ; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24638 din 20.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
            Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
             Dl. Timaru Neculai – 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.208 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra 
Neamţ a terenului cu suprafaţa 1 ha, proprietatea STANCIU CRISTIAN, ca Zonă construibilă privată cu 
funcţiunile locuire – Locuinţe colective D+P+3E, turism, comerţ şi prestări servicii – Construcţii 
D+P+3E – D+P+6E, spaţii verzi, parcaje, cu accesul din strada Prof. Ioan Zenembisi; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23979 din 23.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Directia Urbanism şi 
Cadastru; 
            Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
             Dl. Timaru Neculai – 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. 209 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind aprobarea PUD – Extinderea parter a Spaţiului comercial cu destinaţie schimbată 
provizoriu în spaţiu bancar, proprietate S.C. MINOS S.R.L., B-dul Traian nr.2, bl. S1, parter; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23489 din 19.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Directia Urbanism si 
cadastru. 
            Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
             Dl. Timaru Neculai – 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.210 
a Consiliului. 
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            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind acceptarea unei donaţii; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26981 din 23.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.211 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri şi a instalaţiilor aferente acestora 
date în administrarea învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27256 din 11.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.212 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind rectificarea poziţiei nr.3 din anexa la HCL nr. 53/27.02.2014. 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27254 din 11.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.213 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28929 din 28.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.214 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind modificarea HCL nr.187 din 25.05.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28855 din 25.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.215 
a Consiliului. 
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Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27924 din 17.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
AdministrarePatrimoniu. 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 21 voturi PENTRU şi 1 ABŢINERE, respectiv dl. Consilier Popescu Vasile. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.216 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de priorităţi a solicitanţilor de locuinţe 
socilae cu chirie subvenţionată situate în str. Gheorghe Asachi, cartierul Văleni II şi repartizarea acestui 
gen de locuinţe aflate în proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28300 din 22.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.217 
a Consiliului. 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35  privind încheierea unui contract de prestări servicii; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28893 din 25.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.218 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind încheierea unui contract de prestări servicii; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28844 din 25.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.219 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37  privind reducerea capitalului social al SC CMI URBAN SA; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21064 din 30.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.220 
a Consiliului. 
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          Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind stabilirea domeniilor în care condamnaţii şi contravenienţii pot presta activităţi în 
folosul comunităţii; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29263 din 30.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Adimintraţie Publică Locală şi Juridic. 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.221 
a Consiliului. 
             Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 privind încetarea mandatului unui viceprimar în urma demisiei şi declararea locului 
vacant; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29500 din 31.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Adimintraţie Publică Locală şi Juridic. 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.222 
a Consiliului. 
                      Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.40 privind alegerea unui viceprimar; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29502 din 31.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Adimintraţie Publică şi Juridic. 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.223 
a Consiliului. 
                      Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.41 privind participarea municipiului Piatra Neamţ la Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 6.1”Dezvoltarea economiei sociale” datorită nevoii de integrare a grupurilor vulnerabile din 
municipiul Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29442 din 31.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare 
şi Implementare  Programe. 

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.224 
a Consiliului. 
                      Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.42 privind încheierea unui acord de principiu în cadrul proiectului „Activităţi de 
administrare a domeniului public prin intermediul economiei sociale”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29442 din 31.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare 
şi Implementare  Programe. 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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            Dl. Timaru Neculai – 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.225 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.43 privind încheierea unui acord de principiu în cadrul proiectului „Parteneriat multiregional 
pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria materialelor de construcţii”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29449 din 31.07.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare 
şi Implementare  Programe. 

 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Timaru Neculai – 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.226 
a Consiliului. 
            Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.44 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.122 din 25.04.2014. 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29390 din 30.07.2014 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. Timaru Neculai – 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.227 
a Consiliului. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Timaru Neculai – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului  - SS INDESCIFRABIL 
 

  
 
 
 
 
 
  
 


