CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.12873 din 02.04.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.03.2013 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 și
ale art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin
Dispoziţia nr.645 din 22.03.2013, completată prin Dispoziţia nr.699 din 28.03.2013, 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. Lipsește motivat dl. Consilier local Gheorghe Deaconu. De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na
Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, dl. Traian Bonciu – Direcția Urbanism și Cadastru, 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.
Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor
Consiliului Local din data de 28.02.2013 și din data de 13.03.2013, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
nr. 645 din 22.03.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.32 la nr.49 sunt introduse pe
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 699 din 28.03.2013, iar proiectele de hotărâre nr.3 și nr.42 au fost
RETRASE de pe ordinea de zi, conform Dispozițiilor nr.694/27.03.2013 și nr. 708/29.03.2013.
Dl. Dragoș Chitic– 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 P.U.Z. și R.L.U. aferent – Bloc de garsoniere D+P+2E D+P, cu parcare la demisol și în curte, acces auto, pe teren proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L.
și pe teren pentru care va solicita un titlu care să confere dreptul de construire, construcție
proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L., Bulevardul Republicii nr. 25;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Lotizare teren în 9 loturi private
construibile cu locuințe unifamiliale P – P+2E și 1 lot drum privat de acces din strada Fermelor;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Două extinderi Parter ale spațiului
comercial proprietate privată, bulevardul Decebal nr. 86 – în Complexul Precista;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Ansamblu rezidențial de
locuințe P+1E(M), locuri de parcare aferente, drum privat de acces din Strada Fermelor, pe teren
proprietate privată;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
5.HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Iulia Hălăucescu” unei străzi din municipiul
Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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6.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul
municipiului Piatra Neamț, domeniul privat, a apartamentelor rezultate la terminarea unor lucrări de
investiții;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
7.HOTĂRÂRE privind rectificarea pct. 2 al Art.1 din HCL nr. 49 din 28.02.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
8.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 267 din 28.08.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
9.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 77 mp
situat în str. 1 Decembrie 1918, bl. M1, parter, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
10.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 20 mp
situat în piața Ștefan cel Mare, nr. 2, bl. C1, scara A, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
11.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 40 mp
situat în str. Mihai Eminescu, nr. 1, bl. D2, scara B, ap. 38, în vederea extinderii spațiului comercial
existent;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
12.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 36 mp
situat în str. Mihai Eminescu, nr. 25, bl. D3, scara B, ap. 18, în vederea extinderii spațiului comercial
existent;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
13.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 53 mp
situat în str. Bistriței, nr. 6, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
14.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul
municipiului Piatra Neamț, a unor investiții executate la Stadionul municipal, str. Eroilor, nr. 18 și a
mansardelor realizate la blocul B6, scara B și C din strada Anton Vorel;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
15.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamț, a bunului imobil – teren și construcție, situat în strada Orhei nr. 4, bl. T1, parter;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial aparținând domeniului privat al
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr. 10.175 din 14.03.2013 încheiată
între Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.R.L.;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18.HOTĂRÂRE privind retragerea suprafeței de teren de 600 mp, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamț, situată în Anexa Văleni, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Lunca
Bistriței, de la dispoziția Legii nr. 341/2004;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate privind serviciile de întreținere și
exploatare a parcărilor de reședință, a parcărilor publice fără plată și a parcărilor închiriate instituțiilor
publice sau private de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului de întreținere și
reparații rețele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, rețea pluvială, pentru anul 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului public de
organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamț, pentru anul
2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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22.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului Public de
Administrare și Exploatare a Parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru
anul 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului public de ecarisaj,
întreținere și administrare a toaletelor publice și ecologice pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru
anul 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
24.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. prin aport în
natură;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
25.HOTĂRÂRE privind însușirea prețurilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând
domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și aprobarea vânzării acestora;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
26.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul
Piatra Neamț și S.C. Locato S.A. și completarea HCL nr. 100/2011;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
27.HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local privind
alocarea unor sume de bani din bugetul local al municipiului Piatra Neamț cap. 67.02. ”Cultură,
recreere și religie”;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
28.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general al municipiului Piatra
Neamţ pe anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
29.HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență
din Bugetul Local în anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
30.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului
Social Împreună și a formularului de contract pentru acordarea de servicii sociale;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
31.HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei la HCL nr. 313/2005.
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
INFORMARE: privind Raportul Comisiei de analiză și verificare numită prin HCL nr. 39 din
08.02.2013, cu privire la activitatea conducerii Poliției Locale a municipiului Piatra Neamț;
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 699 din 28.03.2013:
32.HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului de producere și distribuție a energiei termice și a
celui facturat populației în sistem centralizat;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
33.HOTĂRÂRE pentru rectificarea pct. 2 din anexa la HCL nr. 54 din 28.02.2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
34.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe proprietatea municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
35.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamț în
domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a terenului în suprafață de 1567 mp și acordul de
principiu a vânzării acestuia;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
36.HOTĂRÂRE privind mutarea Bazarului municipal din str. Dărmănești nr. 107 bis în incinta
Complexului Comercial Forum Center din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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37.HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a vânzării prin licitație publică a unui bun
imobil – teren și construcție situat în B-dul Republicii nr.5;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
38.HOTĂRÂRE privind transmiterea terenului aferent unui drum de exploatare de la dispoziția
Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietatea privată asupra terenului în proprietatea publică a
municipalității;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
39.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale pe
anul 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
40.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Poliția
municipiului Piatra Neamț, în vederea creșterii gradului de securitate al cetățenilor municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
41.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.375 din 12.12.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
42.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractul de concesiune nr.18684 din
10.12.1999;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
43.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația
Sporting Club Piatra Neamț pentru a susține participarea la Campionatele Naționale de Juniori II;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
44.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Fundația
”Boxul Nemțean” pentru organizarea unei festivități de premiere;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
45.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația
Club Sportiv Delmandi pentru organizarea unui concurs de înot;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
46.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Colegiul
Național de Informatică pentru a susține participarea echipei INFOSAT la Competiția Europeană
CanSat 2013;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
47.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația
ALFAOMEGA ART pentru a susține promovarea formei teatrale comedia del”arte în rândul tinerilor
nemțeni;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
48.HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Piatra
Neamț în orașul înfrățit Bergama din Turcia;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
49.HOTĂRÂRE privind schimbarea din funcție a unui viceprimar a municipiului Piatra Neamț;
- iniţiatori –Consilieri locali: dl.Ion Cazacu, dl. Vasile Popescu, d-na Ecaterina
Iliesi, dl. Constantin Teodorescu, d-na Silvia Baidan, d-na Monica Anton, dl. Victor Marghidan, dl.
Misăilă Cătălin, dl. Neculai Timaru, dl. Adrian Grigoraș, dl. Ilisei Petrică Viorel;
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Bloc de garsoniere D+P+2E - D+P, cu
parcare la demisol și în curte, acces auto, pe teren proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L. și pe teren
pentru care va solicita un titlu care să confere dreptul de construire, construcție proprietatea S.C.
MEDASIMPEX S.R.L., Bulevardul Republicii nr. 25;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.8053 din 22.02.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Comisia de specialitate nr.2 propune următorul amendament: ”retragerea construcției la
10,45 m față de blocul A4, situat în str. George Coșbuc nr.4”;
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comisiei de specialitate
nr.2, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic- 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.85 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Lotizare teren în 9 loturi private construibile
cu locuințe unifamiliale P – P+2E și 1 lot drum privat de acces din strada Fermelor;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.8757 din 22.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
86 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Ansamblu rezidențial de locuințe P+1E(M),
locuri de parcare aferente, drum privat de acces din Strada Fermelor, pe teren proprietate privată;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.8379 din 22.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
87 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind atribuirea denumirii ”Iulia Hălăucescu” unei străzi din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.6832 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru – Serviciul Autorizări și Construcții și Nomenclator Stradal;
Comisiile de specialitate nr.2 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
88 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra
Neamț, domeniul privat, a apartamentelor rezultate la terminarea unor lucrări de investiții;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10660 din 21.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
89 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind rectificarea pct. 2 al Art.1 din HCL nr. 49 din 28.02.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11551 din 21.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
90 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind completarea HCL nr. 267 din 28.08.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11266 din 21.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
91 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 77 mp situat în str.
1 Decembrie 1918, bl. M1, parter, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.1932 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
92 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 20 mp situat în
piața Ștefan cel Mare, nr. 2, bl. C1, scara A, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.9832 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
93 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 40 mp situat în str.
Mihai Eminescu, nr. 1, bl. D2, scara B, ap. 38, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.6340 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
94 a Consiliului.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 36 mp situat în
str. Mihai Eminescu, nr. 25, bl. D3, scara B, ap. 18, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.4650 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Dragoș Chitic- 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.
95 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 53 mp situat în
str. Bistriței, nr. 6, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11180 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
96 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra
Neamț, a unor investiții executate la Stadionul municipal, str. Eroilor, nr. 18 și a mansardelor realizate
la blocul B6, scara B și C din strada Anton Vorel;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.4224 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
97 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț, a
bunului imobil – teren și construcție, situat în strada Orhei nr. 4, bl. T1, parter;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11041 din 19.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
98 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind modificarea aprobarea inventarului parțial aparținând domeniului privat al
municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.4038 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
99 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind aprobarea Notei de negociere nr. 10.175 din 14.03.2013 încheiată între Comisia
de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.R.L;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.9247 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
100 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind retragerea suprafeței de teren de 600 mp, proprietatea privată a municipiului
Piatra Neamț, situată în Anexa Văleni, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Lunca Bistriței, de la
dispoziția Legii nr. 341/2004;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10715 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
101 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 pentru aprobarea Raportului de activitate privind serviciile de întreținere și exploatare a
parcărilor de reședință, a parcărilor publice fără plată și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau
private de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10779 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
102 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului de întreținere și reparații
rețele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, rețea pluvială, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.000 din 12.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
103 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului public de organizare,
funcționare și administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10780 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
104 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului Public de Administrare și
Exploatare a Parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10998 din 14.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
105 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 pentru aprobarea Raportului privind realizarea Serviciului public de ecarisaj, întreținere
și administrare a toaletelor publice și ecologice pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.417 din 14.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia
Dl. Dragoș Chitic- 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.
106 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. prin aport în natură;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.217 din 13.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
RESPINS cu 8 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-na consilier local Iliesi Ecaterina, dl.consilier local Iliesi
Petrică Viorel, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Monica Anton, d-na consilier local Aurelia
Simionică, d-na consilier local Ana Ioniță, d-na consilier local Silvia Baidan, dl.consilier local Victor
Marghidan), 1 vot ABȚINERE (dl.consilier local Constantin Teodorescu) și 13 voturi PENTRU.
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind însușirea prețurilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului
privat al municipiului Piatra Neamț și aprobarea vânzării acestora;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.198 din 20.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament : ”prețul de pornire la
licitație a bunurilor imobile, prevăzut în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre să fie mai mare cu
20%” ;
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier local
Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
107 Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.26 pentru modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Piatra Neamț și
S.C. Locato S.A. și completarea HCL nr. 100/2011;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.802 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
108 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local privind alocarea unor
sume de bani din bugetul local al municipiului Piatra Neamț cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.9457 din 05.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 109 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 privind aprobarea proiectului bugetului general al municipiului Piatra Neamţ pe anul
2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11984 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 110 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.29 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență din
Bugetul Local în anul 2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.786 din 18.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
111 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Social
Împreună și a formularului de contract pentru acordarea de servicii sociale;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.379 din 21.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 112 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.31 privind rectificarea anexei la HCL nr. 313/2005;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.740 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 113 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.32 privind stabilirea prețului de producere și distribuție a energiei termice și a celui
facturat populației în sistem centralizat;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.585 din 22.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 114 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.33 pentru rectificarea pct. 2 din anexa la HCL nr. 54 din 28.02.2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.683 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 115 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.34 privind aprobarea repartizării unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.928 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 116 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.35 privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamț în domeniul privat al
municipiului Piatra Neamț a terenului în suprafață de 1567 mp și acordul de principiu a vânzării
acestuia;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.265 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 117 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.36 privind mutarea Bazarului municipal din str. Dărmănești nr. 107 bis în incinta
Complexului Comercial Forum Center din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.265 din 25.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa – întreabă care este scopul acestei mutări, întrucât vor
fi prea mulți comercianți și se aglomerează zona pieței” ;
Dl.Primar Gheorghe Ștefan răspunde că sunt 2 variante, comercianții pot veni la mall sau pe
str. Muncii, sau pot opta pentru ambele. Se poate face un amendament la proiectul de hotărâre în acest
sens.
D-na consilier local Monica Anton intervine spunând că locația mall-ului nu corespunde
activității de bazar. Cel mai bine pentru comercianți este mutarea bazarului pe str. Muncii în zona
piața en-gros.
Dl.consilier local Valeriu Andrița intervine spunând că se menționează în proiectul de hotărâre
că este alegerea comercianților să se mute la mall sau pe str. Muncii.
Dl. Consilier local Ion Cazacu afirmă că traficul din zonă va fi aglomerat și vor apărea
probleme legate de trafic.
Dl.consilier local Valeriu Andrița răspunde că este alegerea comercianților, care vor să vină la
Forum Center se vor duce acolo, care nu, se vor duce pe str. Muncii.
Dl. Consilier local Dragoș Chitic menționează că există o HCL aprobată în 2010, care prevede
mutarea Bazarului pe str. Muncii, deci nu trebuie o prevedere expresă în acest sens.
Dl. Consilier local Gheorghe Balan menționează că ar trebui asigurate utilitățile pe str.Muncii.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan intervine spunând că, comercianții se pot muta în mall sau în piața
en-gros, sau pot să-și ia spații în ambele locații, ei hotărăsc și nu vor fi constrânși. Obligativitatea
municipalității este de a le asigura condiții, astfel trebuie făcute utilitățile în piața en-gros de pe str.
Muncii.
D-na consilier local Aurelia Simionică intervine spunând că decizia le aparține comercianților
din Bazar, dar îi putem ajuta în sensul că SC Publiserv SRL, societate în subordinea Consilului Local
să amenajeze locația.
Dl. Consilier local Dragoș Chitic propune următorul amendament : ”reorganizarea activității
comerciale desfășurate în bazarul Municipal prin mutarea titularilor contractelor de închiriere în
Complexul Comercial Forum Center din Municipiul Piatra Neamț și/sau opțional în piața en-gros
din str.Muncii, cu obligația municipalității de a asigura condițiile prevăzute de lege pentru
desfășurarea activității, respectiv asigurarea utilităților, până la data de 1 iunie 2013” ;
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
118 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.37 privind aprobarea de principiu a vânzării prin licitație publică a unui bun imobil – teren
și construcție, situat în B-dul Republicii nr.5;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.265 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrare Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
RESPINS cu 8 voturi PENTRU, 1 vot ABȚINERE (dl.consilier local Constantin Teodorescu) și 13
voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Silvia Baidan, d-na
consilier local Ana Ioniță, d-na consilier local Aurelia Simionică, d-na consilier local Monica Anton,
dl. consilier local Adrian Grigoraș, dl. consilier local Ion Cazacu, dl. consilier local Vasile Popescu,
dl. consilier local Gheorghe Balan, dl. consilier local Neculai Timaru, dl. consilier local Cătălin
Misăilă, dl. consilier local Ilisei Petrică viorel, d-na consilier local Iliesi Ecaterina).
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.38 privind transmiterea terenului aferent unui drum de exploatare de la dispoziția Comisiei
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în proprietatea publică a
municipalității;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.2620 din 27.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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. 119 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.39 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliței Locale, pe anul 2013;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.987 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Resurse Umane;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 120 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.40 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Poliția municipiului
Piatra Neamț, în vederea creșterii gradului de securitate al cetățenilor municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.12.154 din 27.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 121 a Consiliului
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.41 pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.375/12.12.2012;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11955 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Resurse Umane;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
122 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.43 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Sporting
Club Piatra Neamț pentru a susține participarea la Campionatele Naționale de Juniori II;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.505 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
123 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.44 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Fundația Boxul
Nemțean pentru organizarea unei festivități de premiere;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10136 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
124 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.45 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Club
Sportiv Delmandi pentru organizarea unui concurs de înot;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10.014 din 27.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- 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.
125 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.46 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Colegiul național de
Informatică pentru a susține participarea echipei INFOSAT la Competiția Europeană CANSAT 2013;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.12.154 din 27.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
126 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.47 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația
ALFAOMEGA ART pentru a susține promovarea formei teatrale comedia del”arte în rândul tinerilor
nemțeni;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11210 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
127 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.48 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipului Piatra Neamț în
orașul înfrățit Bergama din Turcia;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11937 din 26.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 20 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl.consilier local Neculai Timaru) și 1 vot Împotrivă (d-na
consilier local Iliesi Ecaterina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
128 a Consiliului
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.49 privind schimbarea din funcție a unui viceprimar a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.12.192 din 28.03.2012 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Dl.Florin Fecic – Secretarul Municipiului explică consilierilor locali procedura de exprimare a
votului, menționând că pe buletinul de vot este specificat astfel : ”sunteți de acord cu proiectul de
hotărâre nr.49 privind schimbarea din funcția de Viceprimar al Municipiului Piatra Neamț a d-lui
Dragoș Chitic cu d-na consilier local Aurelia Simionică ?”;
Se procedează la înmânarea buletinului de vot secret, precizându-se că modalitatea de
exprimare a votului este doar prin încercuirea opțiunii dorite, lucru menționat și pe buletinul de vot
secret.
Dl. consilier local Viorel Strungariu – președinte al comisiei de validare prezintă situația
voturilor :
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- total voturi – 22
- voturi nule – 1
- voturi exprimate – 21
- voturi Pentru – 14
- voturi Contra – 7
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
129 a Consiliului
În încheierea mandatului de Viceprimar al municipiului Piatra Neamț, dl. Dragoș Chitic
mulțumește Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, conducerii și salariaților primăriei
Municipiului Piatra Neamț pentru colaborare.
La punctul II.INFORMĂRI, este prezentat Consiliului Local Raportul Comisiei de analiză și
verificare numită prin HCL nr. 39 din 08.02.2013, cu privire la activitatea conducerii Poliției Locale
a municipiului Piatra Neamț;
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă- ia act de Deciziile nr.14/2013, nr.17/2013 și
nr.19/2013 emise de Curtea de Conturi Județeană Neamț.
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă –
Dl. Florin FECIC - Secretarul Municipiului –

MN/MN
2 ex.Ds.I
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