
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 9227 din 04.03.2013 
F - SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.02.2013 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 iș  
ale  art.  115  alin.1  lit.b)  din  Legea  Administraţiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,  prin 
Dispoziţia nr.418 din 21.02.2013, completată prin Dispoziţia nr. 451 din 26.02.2013, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan,  dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, d-na 
Viceprimar  –  Monica  Anton,  dl.  Florin  Fecic  –  Secretarul  Municipiului,  dl.  Bogdan  Puşcaşu - 
Administrator Public  şi  20 consilieri, care au fost aleşi. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 
dl.  Vasile  Vi an  –  Consultant  administra ie  publică,  d-na  Dorina  Staicu  –  Director  Direcţiaș ț  
Economică, d-na Mariana Barna – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, dl. Dan Florea – Arhitectul 
Muncipiului, dl. Gabriel Muraru – Serviciu Comunicare şi Management Integrat,  d-ra Oana Sârbu – 
Şef  Serviciu  Administraţie  Publică  Locală, dl.  Dragoş  Ştefan  –  consilier  juridic  al  Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului 
local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât  la  şedinţă  participă  22 de consilieri,  şedinţa  este  legal  constituită  şi  se  pot  începe 
lucrările.

D-na  Ana  Monda–  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbale  ale  şedinţelor 
Consiliului Local din data de 31.01.2013, 08.02.2013, 14.02.2013 şi 21.02.2013, care au fost aprobate 
cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
nr. 418 din 21.02.2013, precizând că proiectele  de hotărâre de la nr.37 la nr.43 sunt introduse pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 451 din 26.02.2013, iar proiectul de hotătâre nr.3 a fost RETRAS de 
pe ordinea de zi, conform Dispozi iei nr.458/27.02.2013.ț

D-na Ana Monda – 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 pentru modificarea  HCL nr.  93/05.03.2009 privind aprobarea proiectului 
”Restaurarea i punerea în valoare a zonei istorice i culturale – Curtea Domnească, din municipiulș ș  
Piatra Neam  – prin amenajări urbanistice, amenajările ale circula iilor pietonale i carosabile – pasajț ț ș  
auto subteran, parcaje subterane, cod SMIS 11177, precum i a cheltuielilor legate de proiect;ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

2.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  P.U.Z. i R.L.U. aferent –  ș Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafa a 80.000 mp ca Zonă func ională Construc ii pentruț ț ț  
sănătate  – respectiv  construc ia  Centru medical  de excelen ăț ț  “ tefan cel Mare“ i  a  Ș ș terenului  cu 
suprafa a 19335 mp cu func iunea stradă de acces în continuarea ț ț Străzii Bogdan Vodă;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

3.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent –Bloc de garsoniere D+P+2E -ș  
D+P, cu parcare la demisol i în curte, acces auto, pe teren proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L.ș  

i  pe  teren  pentru  care  va  solicita  un  titlu  care  să  confere  dreptul  de  construire,  construc ieș ț  
proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L., Bulevardul Republicii nr. 25;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii a unui bun imobil – teren din domeniul public al 
jude ului  Neam  i administrarea  Consiliului  Jude ean în  domeniul  public  al  municipiului  Piatraț ț ș ț  
Neam  i administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neam ;ț ș ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș
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5.  HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului  de concesiune nr. 54.197 din 23.11.2006 
încheiat între municipiul Piatra Neam  i S.C. M&D Mens S.R.L.;ț ș
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

6.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam  – ”Amenajare spa ii sub tribune pentru depozitare echipamente tehnice iț ț ș  
scară metalică la peluza Stadionului Municipal”, str. Eroilor nr. 18;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

7.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam  – ”Lucrări de consolidare versant Cozla în zona Trei Coline – tronsoaneleț  
1, 2 i 3 din municipiul Piatra Neam ”;ș ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

8.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam  – ”Program de îmbunătă ire a calită ii mediului prin realizarea de spa iiț ț ț ț  
verzi în municipiul Piatra Neam  - zona b-dul Dacia, aleea Viforului i aleea Tiparului”;ț ș
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

9.  HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosin ă gratuită a unor bunuri mobile proprietateaț  
municipiului Piatra Neam  către Funda ia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neam ;ț ț ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

10.  HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini i a instruc iunilor pentru ofertan i,ș ț ț  
în cadrul licita iei publice  în vederea concesionării unui bun imobil – teren proprietatea municipiuluiț  
Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

11.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  contractului  de  închiriere  nr.  7719  din  01.05.2012 
încheiat între municipiul Piatra Neam  i S.C. Euromedia Group S.A.;ț ș
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de teren în suprafa ă de 32 mp,  situat  în str.ț  
Luceafărul f.n. proprietatea privată a municipiului Piatra Neam  cu terenul în suprafa ă de 32 mp,ț ț  
situat în str. Luceafărul f.n. proprietate privată;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

13.  HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului par ial al terenurilor apar inând domeniuluiț ț  
privat al Municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

14.  HOTĂRÂRE privind   însu irea  pre urilor  de  pia ă  ale  bunurilor  imobile  apar inândș ț ț ț  
domeniului privat al municipiului Piatra Neamț i aprobarea vânzării acestoraș ;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

15.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam  – ”Sala Polivalentă”;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

16. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la HCL nr. 267 din 28.08.2012;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

17.  HOTĂRÂRE privind împuternicirea lichidatorului   SC Aqua Calor de a vinde terenul 
proprietatea municipiului Piatra Neam  aferent CT 19 în cadrul procedurii de vânzare a CT 19;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

18. HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 616 din 01.10.2008;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

19.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  concesionării  pe  o  perioadă  de  10  ani,  a  pă unilorș  
proprietatea municipiului Piatra Neam , crescătorilor de animale;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

20. HOTĂRÂRE privind  aprobarea aplicării prevederilor HCL nr. 55/2012 i în anul 2013;ș
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

21.  HOTĂRÂRE privind   aprobarea  Planului  de Ordine  i  Siguran ă Publică  al  Poli ieiș ț ț  
Locale a municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș
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22. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Centrulț ș  
pentru Cultură Carmen Saeculare Neam  în vederea organizării Festivalului Florile Ceahlăului, editia aț  
XXV-a;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

23. HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5.000 lei aferentă anului 2013, sumă reprezentand 
contribu ia  anuală  a  municipiului  Piatra  Neam  conform HCL 143/29.04.2011  privind   aderareaț ț  
municipiului  Piatra  Neam  la  Societatea  Natională  de Cruce  Rosie  din  România-Filiala  Jude uluiț ț  
Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

24. HOTĂRÂRE privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Liceulț ș  
cu  Program  Sportiv   pentru  sus inerea  participării  la  competi iile  prevazute  în  Calendarulț ț  
Competi ional în perioada februarie-aprilie 2013ț ;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

25.  HOTĂRÂRE privind    încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Handbal Club Feminin pentru sus inerea participării la competi iile organizate în perioada februarie-ț ț
aprilie 2013;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

26.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Asocia ia  “Club  Sportiv  Ceahlăul  05”  pentru  sus inerea  participării  la  competi iile  organizate  înț ț ț  
perioada februarie-aprilie 2013;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

27.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Inspectoratul  colar  Jude ean Neam  în  vederea  organizării  Olimpiadei  Na ionale  de  InterpretareȘ ț ț ț  
Instrumentală, etapa zonală, în perioada 8-10 martie 2013;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

28.  HOTĂRÂRE privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Colegiul  Tehnic  Gheorghe  Cartianu   în  vederea  organizării  Concursului  Regional  de  Referate  iș  
Comunicări Stiintifice tefan Procopiu în perioada 5-6 aprilie 2013Ș ;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

29.  HOTĂRÂRE privind conferirea  titlului  de Cetă ean  de  Onoare al  municipiului  Piatraț  
Neam  domnului Corneliu –Dan Borciaț ;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

30. HOTĂRÂRE privind  alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

31.  HOTĂRÂRE privind   completarea  prin  Act  Adi ional  a  prevederilor  Art.1  i  3  dinț ș  
Protocolul de Colaborare aprobat prin HCL nr.111 din 30.03.2012 încheiat  între Municipiul Piatra 
Neam  i Camera de Comer  i Industrie Neamț ș ț ș ț;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

32.  HOTĂRÂRE privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Federa ia  Română  de  Handbal  în  vederea  organizării  meciului  de  handbal  masculin  România  –ț  
Belarus;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

33.  HOTĂRÂRE privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Asocia ia Sportivă Club Romania Bridge Promoton Piatra Neam  în vederea organizării Turneului deț ț  
bridge ”Trofeul Ceahlăul” – edi ia XXXII;ț
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

34. HOTĂRÂRE privind  organizarea i desfă urarea examenului de atestare a persoanelor ceș ș  
doresc să exercite meseria de administrator de imobile;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

35.  HOTĂRÂRE privind   suspendarea  participării   Municipiului  Piatra  Neam  în  cadrulț  
Programului Opera ional Regional Axa 1 - ț Sprijinirea dezvoltării durabile a ora elor – poten iali poliș ț  
de cre tere  ș -  Domeniul Major de Interven ie 1.2.ț  ”Sprijinirea investi iilor în eficien ă energetică aț ț  
blocurilor de locuin e”, aprobat prin ț HCL nr. 293/28.09.2012;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș
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36. HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii Contractului de Finan are nr.9 RES/27.04.2012ț  
încheiat  între  Ministerul  Economiei,  Comer ului  i  Mediului  de  Afaceri,  în  calitate  de  Organismț ș  
Intermediar  pentru  Energie  i  Primăria  Municipiului  Piatra  Neam  pentru  proiectul  component  alș ț  
programului  –  POSCCE,  Axa  prioritară  4,  DMI  4.2,  Opera iunea  ”Sprijinirea  investi iilor  înț ț  
modernizarea  i  realizarea  de  noi  capacită i  de  producere  a  energiei  electrice  i  termice,  prinș ț ș  
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unită i cuț  
putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare,  eoliene,  a biocombustibilului,  a resurselor 
geotermale i a altor resurse regenerabile de energie” - ș "Realizarea unei noi capacităţi de producere a  
energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de  
2,9946 MW în Municipiul Piatra Neamţ, strada Horia şi racordarea la sistemul energetic naţional"  
COD SMIS 25016.
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

INFORMARE:   
1) privind posibilitatea stabilirii unui nou pre  al gigacaloriei, conform Legii nr. 325 dinț  

14.07.2006;
2) privind între inerea parcărilor de re edin ă;ț ș ț
3) privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Piatra 

Neam ;ț
4) privind cură area zăpezii din parcările publice cu plată;ț

                           
D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 

introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 451 din 26.02.2013:
37.  HOTĂRÂRE   pentru   modificarea  HCL nr.  8  din  19.01.2011  privind  reprezentarea 

intereselor  municipiului  Piatra  Neam ,  în  cadrul  Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitarăț ț  
URBTRANS;
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

38.  HOTĂRÂRE privind rectificarea  unor  Hotărâri  ale  Consiliului  Local  cu  privire  la 
înlocuirea unor valori de inventar;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  CHITICș

39.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL nr.  248/2012,  HCL nr.  277/2012  i  HCL nr.ș  
496/2008, modificate prin HCL nr. 8/31.01.2013;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  CHITICș

40.  HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare i Func ionare pentruș ț  
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

41.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Asocia ia  ”Clubul  Sportiv Kym Star” pentru sus inerea participării  sportivei Moroi Cristina la unț ț  
program de pregătire în Statele Unite ale Americii;
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

42.  HOTĂRÂRE privind   încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Inspectoratul colar Jude ean Neam  în vederea organizării Olimpiadei Na ionale de Chimie – edi iaȘ ț ț ț ț  
a 47 – a;
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

43. HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.93/05.03.2009 privind aprobarea proiectului ”Restaurarea iș  
punerea în valoare a zonei istorice i culturale – Curtea Domnească, din municipiul Piatra Neam  -ș ț  
prin amenajări urbanistice, amenajările ale circula iilor pietonale i carosabile –pasaj auto subteran,ț ș  
parcaje subterane, cod SMIS 11177, precum i a cheltuielilor legate de proiect”;ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.6  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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D-na Ana Monda - 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.43   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea PUZ i RLU aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatraș  
Neam  a terenului cu suprafa a 80.000 mp ca Zonă func ională Construc ii pentru sănătate – respectivț ț ț ț  
construc ia Centru medical de excelen ă ” tefan cel Mare” i a terenului cu suprafa ă de 19335 mp cuț ț Ș ș ț  
func iunea stradă de acces în continuarea străzii Bogdan Vodă;ț

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.2  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
44   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea transmiterii unui bun imobil – teren din domeniul public al jude uluiț  
Neam  i administrarea Consiliului  Jude ean,  în domeniul  public al  municipiului  Piatra  Neam  iț ș ț ț ș  
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5  privind modificarea contractului de concesiune nr.54.197 din 23.11.2006 încheiat între 
municipiul Piatra Neam  i SC M&D Mens SRL;ț ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.3  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: ”indexarea tarifelor  
pentru serviciile prestate în incinta cimitirelor umane municipale Eternitatea i Pietricica cu 7,5%,ș  
de către operatorul de serviciu SC M&D Mens SRL” ;

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 
consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
46   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6  privind  constituirea de mijloace fixe i înregistrarea lor în patrimoniul municipiuluiș  
Piatra Neam  – ”Amenajare spa ii sub tribune pentru depozitare echipamente tehnice i scară metalicăț ț ș  
la peluza Stadionului Municipal”, str. Eroilor nr. 18;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
47   a Consiliului.  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.7  privind  constituirea  de mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  municipiuluiș  
Piatra Neam  – ”Lucrări de consolidare versant Cozla în zona Trei Coline – tronsoanele 1, 2 i 3 dinț ș  
municipiul Piatra Neam ;ț

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
48   a Consiliului.  

D-na  Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.8  privind  constituirea  de mijloace  fixe i  înregistrarea  lor  în  patrimoniul  municipiuluiș  
Piatra  Neam  –  ”Program  de  îmbunătă ire  a  calită ii  mediului  prin  realizarea  de  spa ii  verzi  înț ț ț ț  
municipiul Piatra Neam  - zona b-dul Dacia, aleea Viforului i aleea Tiparuluiț ș ;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
49   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind transmiterea în folosin ă gratuită a unor bunuri mobile proprietatea municipiuluiț  
Piatra Neam  către Funda ia de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamț ț ț;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
50   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10  privind aprobarea caietului de sarcini i a instruc iunilor pentru ofertan i,  în cadrulș ț ț  
licita iei publice  în vederea concesionării unui bun imobil – teren proprietatea municipiului Piatraț  
Neam ; ț

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
51   a Consiliului.  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11  pentru modificarea contractului de închiriere nr. 7719 din 01.05.2012, încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i S.C. Euromedia Group S.A.ț ș ;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
52   a Consiliului.  
  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea schimbului de teren în suprafa ă de 32 mp,  situat  în str. Luceafărulț  
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f.n. proprietatea privată a municipiului Piatra Neam  cu terenul în suprafa ă de 32 mp, situat în str.ț ț  
Luceafărul f.n. proprietate privată;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
53   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13  privind  aprobarea inventarului par ial al terenurilor apar inând domeniului privat alț ț  
Municipiului Piatra Neam ;ț

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
54   a Consiliului  

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 pentru însu irea pre urilor de pia ă ale bunurilor imobile apar inând domeniului privatș ț ț ț  
al municipiului Piatra Neamț i aprobarea vânzării acestoraș ;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
55   a Consiliului  

  D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15  privind  constituirea de mijloace fixe i înregistrarea lor în patrimoniul municipiuluiș  
Piatra Neam  – ”Sala Polivalentă”;ț

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
56   a Consiliului  

  D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind modificarea Anexei la HCL nr. 267 din 28.08.2012;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.3  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl.consilier local Vasile Popescu propune următorul amendament: ”stabilirea tarifului pentru  
tenis de masă la 10 lei/oră/masă”

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 
Vasile Popescu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
57   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17  privind  împuternicirea lichidatorului SC Aqua Calor de a vinde terenul proprietatea 
municipiului Piatra Neam  aferent CT 19 în cadrul procedurii de vânzare a CT 19;ț
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl.consilier  local  Vasile  Popescu propune următorul  amendament: ”majorarea pre ului  deț  
pornire la licita ie de la 37 Euro/mp la 50 Euro/mpț ”.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 
Vasile Popescu, care a fost Respins cu 12 voturi Pentru, 6 voturi Impotrivă i 4 voturi Ab inere.ș ț

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi Pentru i 2 voturi Împotrivă (dl.consilier local Ioan Cazacu i dl. Consilier localș ș  
Vasile Popescu).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
58   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 616 din 01.10.2008 pentru modificarea iș  
completarea Regulamentului cadru privind organizarea i desfă urarea licita iilor publice, în vedereaș ș ț  
închirierii i vânzării bunurilor imobile apar inând domeniul privat al municipalită ii;ș ț ț

Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
59   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.19 privind  aprobarea  concesionării  pe  o  perioadă  de  10  ani,  a  pă unilor  proprietateaș  
municipiului Piatra Neam , către crescătorii de animale;ț

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
60   a Consiliului  

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20  pentru aprobarea aplicării prevederilor HCL nr. 55/2012 privind aprobarea tarifelor 
pentru efectuarea lucrărilor de amenajare i între inere spa ii verzi în municipiul Piatra Neam , deș ț ț ț  
către CMI Urban SA  i în anul 2013ș ;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.3  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
61   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 aprobarea Planului de Ordine i Siguran ă Publică al Poli iei Locale a municipiuluiș ț ț  
Piatra Neam ;ț

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
62   a Consiliului  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22  privind  încheierea unui parteneriat  între municipiul  Piatra  Neam  i Centrul pentruț ș  
Cultură  Carmen  Saeculare  Neam  în  vederea  organizării  Festivalului  Florile  Ceahlăului,  editia  aț  
XXV-a;

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi Pentru i 1 vot Ab inere (d-na consilier local Ana Monda)ș ț .

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind alocarea sumei de 5.000 lei aferentă anului 2013, sumă reprezentand contribu iaț  
anuală a  municipiului  Piatra  Neam  conform HCL 143/29.04.2011 privind  aderarea  municipiuluiț  
Piatra Neam  la Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Jude ului Neamț ț ț;

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

D-na Ana Monda - 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.   
64   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Liceul cu Programț ș  
Sportiv  pentru  sus inerea  participării  la  competi iile  prevazute  în  Calendarul  Competi ional  înț ț ț  
perioada februarie-aprilie 2013;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

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

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  i  Handbal  Clubț ș  
Feminin pentru sus inerea participării la competi iile organizate în perioada februarie-aprilie 2013ț ț ;

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

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
66   Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Asocia ia “Clubț ș ț  
Sportiv Ceahlăul 05” pentru sus inerea participării la competi iile organizate în perioada februarie-ț ț
aprilie 2013;

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

Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune ca amendament : ”suma de 100.000 lei”.
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D-na consilier  local  Monica  Anton propune următorul  amendament:  ”reducerea sumei de  
325.000 lei cu 20%” ;

Dl. Consilier local Constantin Teodorescu este de acord cu amendamentul d-nei consilier local 
Monica Anton.

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 
consilier local Monica Anton, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru i 2 voturi Ab inere (dl.consilierș ț  
local Ioan Cazacu i dl. Consilier local Vasile Popescu).ș

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru i 2 voturi Ab inere (dl.consilier localș ț  
Ioan Cazacu i dl. Consilier local Vasile Popescu).ș

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.27  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  i  Inspectoratulț ș  

colar Jude ean Neam  în vederea organizării Olimpiadei Na ionale de Interpretare Instrumentală,Ș ț ț ț  
etapa zonală, în perioada 8-10 martie 2013;

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

D-na Ana Monda - 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.   
68   a Consiliului  

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Colegiul Tehnicț ș  
Gheorghe  Cartianu   în  vederea  organizării  Concursului  Regional  de  Referate  i  Comunicăriș  
Stiintifice tefan Procopiu în perioada 5-6 aprilie 2013Ș ;

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

D-na Ana Monda - 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.   
69   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.29  privind conferirea  titlului  de  Cetă ean  de  Onoare  al  municipiului  Piatra  Neamț ț 
domnului Corneliu –Dan Borcia;

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

Se  procedează  la  înmânarea  buletinului  de  vot  secret,  precizându-se  că  modalitatea  de 
exprimare a votului este doar prin încercuirea op iunii dorite, lucru men ionat i pe buletinul de votț ț ș  
secret.

Dl.  consilier  local  Viorel  Strungariu  –  pre edinte  al  comisiei  de  validare  prezintă  situa iaș ț  
voturilor:

- total voturi – 22
- voturi nule – 0
- voturi exprimate – 22
- voturi Pentru – 14
- voturi Contra – 8
D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – informează Consiliul Local că proiectul de hotărâre 

nr.29 a fost RESPINS.

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind  alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  şi  nr.4  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
70   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind completarea prin Act Adi ional a prevederilor pct.1 i pct.3 din Protocolul deț ș  
Colaborare  aprobat  prin  HCL  nr.111  din  30.03.2012,  încheiat  între  Municipiul  Piatra  Neam  iț ș  
Camera de Comer  i Industrie Neamț ș ț;

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

D-na Ana Monda - 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.   
71   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Federa ia Românăț ș ț  
de Handbal în vederea organizării meciului de handbal masculin România – Belarus;

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

D-na Ana Monda - 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.   
72   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Asocia ia Sportivăț ș ț  
Club Romania Bridge Promoton Piatra Neam  în vederea organizării Turneului de bridge ”Trofeulț  
Ceahlăul” – edi ia XXXII;ț

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

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi Pentru i 1 vot Împotrivă (dl.consilier local Vasile Popescu).ș

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind organizarea i desfă urarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc săș ș  
exercite meseria de administrator de imobile;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
74   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.35 privind  suspendarea  participării   Municipiului  Piatra  Neam  în  cadrul  ț Programului 
Opera ional Regional Axa 1 - ț Sprijinirea dezvoltării durabile a ora elor – poten iali poli de cre tere ș ț ș - 
Domeniul Major de Interven ie 1.2.ț   ”Sprijinirea investi iilor în eficien ă energetică a blocurilor deț ț  
locuin e”, aprobat prin ț HCL nr. 293/28.09.2012;
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Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.6  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na consilier local Aurelia Simionică propune ”suspendarea să fie pentru 60 de zile până la  
adoptarea bugetului general al municipiului Piatra Neam ”ț  ;

D-na  Ana  Monda  -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 
consilier local Aurelia Simionică, care a fost Respins cu 10 voturi Pentru i 12 voturi Împotrivă.ș

D-na Ana Monda  - Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

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

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind  aprobarea rezilierii  Contractului  de Finan are nr.9 RES/27.04.2012 încheiatț  
între Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediarț ș  
pentru Energie i Primăria Municipiului Piatra Neam  pentru proiectul component al programului –ș ț  
POSCCE,  Axa  prioritară  4,  DMI  4.2,  Opera iunea  ”Sprijinirea  investi iilor  în  modernizarea  iț ț ș  
realizarea de noi capacită i de producere a energiei electrice i termice, prin valorificarea resurselorț ș  
energetice regenerabile: a biomasei,  a resurselor hidroenergetice (în unită i  cu putere instalată maiț  
mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale i a altorș  
resurse regenerabile de energie” -  "Realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice  
prin valorificarea resursei de energie regenerabilă solară cu o putere instalată de 2,9946 MW în  
Municipiul  Piatra Neamţ,  strada Horia şi  racordarea la sistemul energetic  naţional"  COD SMIS 
25016;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.6  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Veronica Ropotică.
D-na Veronica Ropotică propune consilierilor locali să nu voteze acest proiect de hotărâre iș  

că ar fi trebuit întâi supus dezbaterilor publice. D-na Ropotică Veronica argumentează că ar trebui 
suspendat, dar nu reziliat.

D-na Ana Monda - 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.   
76   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.37  pentru  modificarea  HCL  nr.  8  din  19.01.2011  privind  reprezentarea  intereselor 
municipiului Piatra Neam , în cadrul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRAț ț NS;

Comisia  de  specialitate  nr.3  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
77   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38  pentru  rectificarea unor Hotărâri  ale Consiliului  Local cu privire  la înlocuirea unor 
valori de inventar;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
78   a Consiliului  
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.39  pentru  modificarea  HCL nr.  248/2012,  HCL nr.  277/2012   i  HCL nr.  496/2008,ș  
modificate prin HCL nr. 8/31.01.2013;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
79   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.40  privind actualizarea Regulamentului de Organizare i Func ionare pentru aparatul deș ț  
specialitate al Primarului municipiului Piatra Neam ;ț

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  adoptarea 
acestuia.

D-na Ana Monda - 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.   
80   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.41 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neam  i Asocia ia ”Clubulț ș ț  
Sportiv Kym Star” pentru sus inerea participării sportivei Moroi Cristina la un program de pregătire înț  
Statele Unite ale Americii;

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

D-na Ana Monda - 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.   
81   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.42  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neam  iț ș  Inspectoratul 

colar Jude ean Neam  în vederea organizării Olimpiadei Na ionale de Chimie – edi ia a 47 – aȘ ț ț ț ț ;
Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.4  au  avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 

adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda - 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.   

82   a Consiliului  

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.43 privind alegerea Pre edintelui de edin ă;ș ș ț

Dl.consilier local Valeriu Andri a propune pe dl. Consilier local Drago  Chitic.ț ș
Dl. consilier local Gheorghe Balan propune pe d-na consilier local Aurelia Simionică.
D-na Ana Monda - Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-lui consilier local Valeriu 

Andri a, care a fost aprobată cu 12ț  voturi Pentru i 10 voturi Împotrivă.ș
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

83   a Consiliului  

La  punctul  II.INFORMĂRI,  sunt  prezentate  Raporturile  solicitate  de  consilieri  locali  cu 
privire la:
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1)  privind  posibilitatea  stabilirii  unui  nou  pre  al  gigacaloriei,  conform Legii  nr.  325  dinț  
14.07.2006;

2) privind între inerea parcărilor de re edin ă;ț ș ț
3) privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Piatra Neam ;ț
4) privind cură area zăpezii din parcările publice cu plată;ț

D-na consilier local Ana Ionită solicită de la SC Salubritas SA un raport cu privire la colectarea 
câinilor  fără  stăpân  i  fără  adăpost,  precum i  activită ile  conexe,  pe  care  SC  Salubritas  SA leș ș ț  
efectuează, raport care va fi prezentat Consiliului Local.

Dl. Consilier local Gheorghe Balan solicită recalcularea pre ului Gcal., având în vedere că SCț  
Locato SA numai de ine în administrare cele 83 de centrale termice. Drept pentru care solicită unț  
Raport întocmit de SC Locato SA cu privire la stabilirea unui nou pre  al Gcal., care va fi prezentatț  
Consiliului Local.

Deasemenea, dl. Consilier local Gheorghe Balan solicită un raport cu privire la gestionarea 
problemelor ocazionate de ninsorile abundente, parcărilor publice cu plată, raport ce va fi întocmit de 
către SC Xdata Soft SA i care va fi prezentat Consiliului Local.ș

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

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana MONDA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN
2 ex.Ds.I
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