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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 22.218 din 25.05.2015 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.05.2015 în şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia 
Primarului nr. 1.172 din 21.05.2015, Viceprimarul Desemnat Dragoş Victor Chitic, a convocat Consiliul 
Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-nul Viceprimar – 
Constantin Teodorescu, d-nul Consilier local delegat Vasile Popescu, d-nul Secretar al municipiului – 
Florin Fecic şi 16 consilieri locali. Lipseşte motivat d-na Consilier local Vîrlan Luminiţa, d-na Consilier 
local Monda Ana, d-nul Consilier local Tonco Ghiocel şi d-nul Consilier local Ilisei Petrică Viorel. În 
calitate de invitaţi participă: d-nul Bogdan Puşcaşu – Administrator Public, d-nul Gabriel Muraru – Şef 
Birou Comunicare şi Management Integrat, d-nul Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului 
Permanent al Consiliului Local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

D-nul Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
Primarului nr. 1.172 din 21.05.2015; 

D-nul Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
 
 1.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în str. Baltagului nr. 8 şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Piaţa Centrală Sf. Gheorghe din 
municipiul Piatra Neamţ”; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic;    
          2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de dare în plată; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile Popescu; 
 
 
 D-nul Florin Fecic – Secretarul Municipiului precizează: „Având în vedere ordinea firească a 
operaţiunilor, faţă de convocare, proiectele au fost inversate, astfel încât proiectul de hotărâre nr. 2 a 
devenit proiectul de hotărâre nr. 1 şi proiectul de hotărâre nr. 1 a devenit proiectul de hotărâre nr. 2.” 
           
 D-nul Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind încheierea unui contract de dare în plată; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.929 din 21.05.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Dl. Cătălin Misăilă – 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. 148 
a Consiliului. 
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 D-nul Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în str. Baltagului nr. 8 şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Piaţa Centrală Sf. Gheorghe din 
municipiul Piatra Neamţ”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.151 din 25.05.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiţii şi Gospodărie Comunală; 

Dl. Cătălin Misăilă – 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. 149 
a Consiliului. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, D-nul Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
 
 

Dl. Cătălin MISĂILĂ – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
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