
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 10.348 din 02.03.2015
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.02.2015 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin.3, art. 63 alin.1 lit.e, art. 68 alin.1 şi art. 115 alin.1
lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr. 451
din 20.02.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr. 522 din 27.02.2015, PRIMARUL,
prin  Viceprimar  desemnat  Dragoş  Chitic,  a  convocat  Consiliul  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar – Aurelia
Simionică,  dl.  Consilier  local  delegat  Vasile  Popescu, dl.  Secretar  al  Municipiului  – Florin Fecic  şi  20
consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl.
Ioan Dominţian Nedeianu – Arhitect Şef, dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu –
Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Gabriel Muraru Şef Serviciu Comunicare şi Management
Inegrat, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi ai
mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 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 29.01.2015, 03.02.2015 şi 13.02.2015 care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi.
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr.

451 din 20.02.2015, precizând că proiectul de hotărâre nr. 7 şi proiectul de hotărâre nr. 12 au fost retrase de
pe ordinea de zi iar proiectele de hotărâre de la nr. 22 la nr. 28 au fost introduse pe ordinea de zi conform
Dispoziţiei Primarului nr. 522 din 27.02.2015.

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 privind  aprobarea  prevederii  în  bugetul  local  pe  anul  2015,  a  sumei  aferente
mentenanţei  obiectivului ”Îndiguire  maluri  râu  Bistriţa  în  zona  întregului  ansamblu  de  management  al
deşeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamţ”;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
2. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social

Împreună şi a formularului de contract pentru acordarea serviciilor sociale;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

3. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 115/30.03.2012;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

4. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 135/26.04.2013 şi a HCL nr. 53/27.02.2014;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia Siminică

5.  HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  aflate  în  administrarea
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul şi cuantumul acestora, pentru elevii din

învăţământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea reîntregirii valorii de inventar a unor mijloace fixe;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic 

8.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unor  sume  de  bani  din  capitolul  67.02  ”Cultură,  recreere  şi
religie”;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică
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9. HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare
nerambursabilă alocată de la bugetul local pe anul 2015;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică
10. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 316/17.10.2013;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Colegiului
Tehnic Piatra Neamţ, către Liceul cu Program Sportiv;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
12. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun imobil situat în str. Castanilor

nr. 1, către Parohia Sf. Ioan Botezătorul;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

13.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  şi  înregistrarea  acestora  în  patrimoniul
Municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
14.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a

Municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

15. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Aleea Ulmilor nr.
36, bl. B29, către S.C. Stylactiv SRL;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
16.  HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  unui  spaţiu  situat  în  incinta

Complexului Comercial Mall Forum Center, către Asociaţia Bâtca Doamnei;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
18. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 7/29.01.2015;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
19. HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a administratorilor de

imobile;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia Siminică

20.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  vederea construirii
unui ansamblu arhitectural;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
21. HOTĂRÂRE privind  alegerea Preşedintelui de şedinţă;

D-na  Ana  Monda  –  Preşedinte  de  Şedinţă  –  prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de  hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 522 din 27.02.2015:
             

22. HOTĂRÂRE privind  rectificarea HCL nr. 261 din 13.10.2005;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea reparizării unor locuinţe;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

24. HOTĂRÂRE modificarea HCL nr. 248/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

25.  HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata de 5 ani, a unui bun imobil
situat în str. Ştefan cel Mare nr. 15, către unele organizaţii de utilitate publică, non-guvernamentale, non-
profit;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
26.  HOTĂRÂRE privind încheierea  unor  parteneriate  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  unele

persoane juridice;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul
2015;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
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28. HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de dare în plată.
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului        
- Informare privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în

semestrul II 2014.
- Informare privind activităţile derulate în octombrie 2014 – februarie 2015 în cadrul proiectului PMI

„Instrumente şi politici de management”.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 1 privind aprobarea prevederii în bugetul local pe anul 2015, a sumei aferente mentenanţei obiectivului
”Îndiguire maluri  râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor situate în anexa
Vânători, Piatra Neamţ”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.692 din 18.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi
Implementare Programe;

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

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. 39   a
Consiliului.

 D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 2 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului  Social  Împreună şi a
formularului de contract pentru acordarea serviciilor sociale;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.204 din 20.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcia de Asistenţă
socială;

      Comisia de specialitate nr. 4  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. 40   a
Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 3 privind modificarea HCL nr. 115/30.03.2012;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.610 din 17.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

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

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 4 privind rectificarea HCL nr. 135/26.04.2013 şi a HCL nr. 53/27.02.2014;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.684 din 18.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – 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. 42   a
Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  5 privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clăriri  aflate  în  administrarea  Consiliului  Local  al
Municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.730 din 18.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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. 6 privind aprobarea numărului de burse, tipul şi cuantumul acestora, în vederea acordării elevilor din
învăţământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamţ, pentru intervalul ianuarie – decembrie 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.427 din 17.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

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. 44   a
Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 8 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.013 din 19.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi
Management Integrat;

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

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. 9 privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la
bugetul local pe anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.015 din 19.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi
Management Integrat;

Comisia de specialitate nr. 4 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. 46   a
Consiliului.
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D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 10 privind abrogarea HCL nr. 316/17.10.2013;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.588 din 17.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

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

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  11 privind transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a unui  spaţiu  situat  în  incinta  Colegiului  Tehnic  Piatra
Neamţ, către Liceul cu Program Sportiv;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.756 din 18.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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.  13 privind  constituirea  de mijloace  fixe  şi  înregistrarea  acestora  în  patrimoniul  Municipiului  Piatra
Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.408 din 16.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost

aprobat cu 16 voturi PENTRU, un vot CONTRA (dl. consilier local Vasile Popescu) şi 6 voturi ABŢINERE
(d-na  consilier  local  Elena-Monica  Anton,  d-na  consilier  local  Ecaterina  Iliesi,  dl.  consilier  local  Ion
Cazacu, dl. consilier local Petrică Viorel Ilisei, dl. consilier local Ioan Cătălin Misăilă şi dl. consilier local
Constantin Teodorescu).

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. 14 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.687 din 18.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Trasport;

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.
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D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 15 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Aleea Ulmilor nr. 36, bl. B29, către
S.C. STYLACTIV S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.969 din 19.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Trasport;

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. 16 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Complexului Comercial Mall
Forum Center, către Asociaţia Bâtca Doamnei;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.201 din 20.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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. 17 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri imobile
aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.623 din 24.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost

aprobat cu 22 voturi PENTRU şi un vot ABŢINERE (d-na consilier local Elena-Monica Anton).

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. 18 privind rectificarea HCL nr. 7 din 29.01.2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.727 din 24.02.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administraţie Publică şi Juridic;

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. 19 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc să exercite meseria
de administrator de imobile;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.648 din 12.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi
Gospodărie Comunală;

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. 55   a
Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  20 privind  aprobarea  Acordului  Municipiului  Piatra  Neamţ  în  vederea  construirii  unui  ansamblu
arhitectural;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.475 din 19.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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. 22 privind rectificarea HCL nr. 261 din 13.10.2005;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.945 din 20.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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. 57   a
Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 23 privind aprobarea repartizării unor locuinţe;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.616  din 24.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi
Gospodărie Comunală;

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. 58   a

Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 24 privind modificarea HCL nr. 248/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.727 din 24.02.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administraţie Publică şi Juridic;

Comisia de specialitate nr. 1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune 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. 59   a
Consiliului.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  25 privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  bunului  imobil  –  construcţie  P+1,  în  suprafaţă  totală
desfăşurată de 396 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 198 mp situate în str. Ştefan cel Mare nr. 15, către
unele organizaţii de utilitate publică non-guvernamentale, non-profit, pe durată de 5 ani;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9.810 din 25.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
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. 26 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.034 din 25.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi
Management Integrat;

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

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost
aprobat  cu  19  voturi  PENTRU şi  4  voturi  ABŢINERE (d-na  consilier  local  Elena-Monica  Anton,  dl.
consilier local Neculai Timaru, dl. consilier local Iulius Trapiel şi dl. consilier local Gheorghe Dumitreasa).

         
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. 27 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.095 din 26.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

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

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 28 privind încheierea unui contract de dare în plată;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 714 din 10.02.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă,  supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost

aprobat cu unanimitate de voturi.

8



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. 21 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

Dl.  consilier  local  Adrian  Grigoraş  propune ca  dl.  consilier  local  Ioan Cătălin  Misăilă  să  ocupe
funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea mai sus
menţionată, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 64   a
Consiliului.

         

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

SAPJ/C.A.M./27.02.2015
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