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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 22.939 din 29.05.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi  28.05.2015 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. 1.170        
din 21.05.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.213 din 28.05.2015, Viceprimarul desemnat dl. 
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-nul Viceprimar – 
Constantin Teodorescu, 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-Nedeianu Domiţian – Arhitect Şef, dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu – 
Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management 
Integrat, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă un număr de 23 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot 
începe lucrările. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţelor Consiliului 
Local din data de 30.04.2015, 18.05.2015 şi 25.05.2015 care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
1.170 din 21.05.2015, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr. 28, nr. 29 şi nr. 30 au fost introduse pe 
ordinea de zi conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.213 din 28.05.2015. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului pe anul 2014; 

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
2.HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea 

învăţământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt; 
- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

3.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării HCL nr.401/16.12.2014 privind organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Piatra Neamţ pentru anul şcolar 2015-2016; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Piatra Neamţ; 
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

5.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 132/27.04.2006; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum naţional proprietatea 
statului, cu indicativele DN15 km 318+300–318+572 şi DN15D km 1+000–2+041, din administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra 
Neamţ; 

- iniţiatori – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum naţional proprietatea 

statului, cu indicativele DN15 km 308+860-309+350 şi DN15C km 6+780–7+000, din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii; 

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
8.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 277/2012 şi a HCL nr. 248/2012; 

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
9.HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliţia locală Piatra 
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Neamţ; 
- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului 
de apă înregistrat la branşamentul condominiilor; 

- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

Municipiului Piatra Neamţ; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual pentru realizarea serviciului public de 
administrare şi exploatare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2014; 

- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 
13.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 550 mp situat 

în str. Dimitrie Ernici nr.15, în vederea construirii unei locuinţe; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

14.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 78/31.03.2015; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU 

16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ; 

- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
17.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea 

Municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Tehnic; 
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  

18.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
20.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 

juridice; 
- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

21.HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 
specialitate al primarului; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
22.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 46/27.02.2015; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU  
23.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea 

Municipiului Piatra Neamţ, către Şcoala gimnazială nr. 11;  
- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea angajamentului de asumare a termenelor furnizate pentru 
proiectul de ”Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014-
2020”; 

- iniţiator – Consilier delegat Vasile POPESCU  
25.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU  
26.HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unor utilaje şi echipamente necesare desfăşurării serviciului 

public de salubrizare din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare; 
- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU  

27.HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
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introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.213 din 28.05.2015, după cum urmează: 
  
28.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 

2015; 
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

29.HOTĂRÂRE privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ a unor 
investiţii realizate în cadrul proiectului “Dezvoltare infrastructură turistică Cozla”; 

- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
30.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de dare în plată. 

  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 1 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului pe anul 2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.265 din 12.05.2015 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; 
 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. 150 a 
Consiliului. 
 
  Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 2 privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea învăţământului 
preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.329 din 19.05.2015 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. 
 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. 151 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 3 privind rectificarea HCL nr. 401/16.12.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.327 din 19.05.2015 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. 
 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. 152 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 4 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.478 din 15.04.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse Umane; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 153 a 
Consiliului. 
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 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 5 privind abrogarea HCL nr. 132/27.04.2006;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.582 din 20.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul SSM – SVSU; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 154 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 6 privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drum naţional proprietatea statului, cu indicativele DN15 
km 318+300–318+572 şi DN15D km 1+000–2+041, din administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.789 din 14.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 155 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 7 privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drum naţional proprietatea statului, cu indicativele DN15 
km 308+860-309+350 şi DN15C km 6+780–7+000, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.513 din 19.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 156 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 8 privind modificarea HCL nr. 248/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi a HCL nr. 277/2012, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.608 din 20.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administraţie 
Publică şi Juridic; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 157 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 9 privind aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliţia locală Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.545 din 13.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul de lucru 
permanent al consiliului local şi Serviciul Administraţie Publică şi Juridic; 



 5  

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

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 10 privind aprobarea metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat 
la branşamentul condominiului; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.892 din 21.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 159 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 11 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.519 din 19.05.2015 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. 
 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. 160 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 12 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, funcţionare şi 
administrare a cimitirelor umane, pentru anul 2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.517 din 19.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na consilier local Aurelia Simionică intervine: „Aşa cum avem prevăzut şi în Referatul de 
Aprobare, oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea de măsuri de natură să 
îmbunătăţească şi să monitorizeze serviciile publice de interes local. În nota internă a Serviciului Investiţii şi 
Gospodărie Comunală există o prezentare a gradului de îndeplinire, conform cu obligaţiile contractuale, a 
sarcinilor pe care şi le-a asumat societatea a cărui raport îl aprobăm şi acolo am constatat că avem la art. 14 
câteva prevederi care nu au fost îndeplinite în totalitate sau nu au fost nici măcar demarate. În această ideie 
avem rugămintea ca până la şedinţa viitoare să primim o informare cu privire la pachetul de măsuri luate în 
îndeplinirea acestor obligaţii contactuale, având în vedere că discutăm despre probleme legate de curăţenie, 
de pază şi ordine şi de capitolul investiţii. În acest fel vom vedea în ce fel se poate regla relaţia dintre 
primărie şi acestă societate, dar în primul rând dacă se pot îmbunătăţi serviciile care sunt în folosul 
comunităţii şi la care s-a obligat această societate în momentul la care a semnat contractul.”  
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE (d-nul consilier local Neculai Timaru şi d-nul consilier 
local Ioan-Iulius Trapiel). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 161 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 13 privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 550 mp situat în str. Dimitrie 
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Ernici nr.15, în vederea construirii unei locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.603 din 13.05.2015 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. 
 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. 162 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 14 privind modificarea HCL nr. 78 din 31.03.2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.347 din 19.05.2015 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. 
 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. 163 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 15 privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.355 din 19.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 164 a 
Consiliului. 

 
Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 16 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.740 din 19.05.2015 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. 
 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. 165 a 
Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 17 privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 
către Colegiul Tehnic; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.898 din 19.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 166 a 
Consiliului. 



 7  

 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 18 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.309 din 25.05.2015 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. 
 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. 167 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 19 pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.857 din 21.05.2015 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 Consilier local Aurelia Simionică intervine şi propune un amendament:  
„- Solicitările se depun cu 30 de zile înaintea şedinţei ordinare a consiliului local; 
  - Membrii comisiei de specialitate se vor întruni cu minim 5 zile înaintea şedinţei ordinare, pentru a analiza 
solicitările; 
  - Finanţările nerambursabile pot fi acordate în tranşe; 
  - Se exclude prevederea privind experienţa în domeniul administrării programelor sau proiectelor.” 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost aprobat 
cu 18 voturi PENTRU, 1 vot CONTRA (d-nul consilier local Vasile Ouatu) şi 4 voturi ABŢINERE (d-nul 
consilier local Ghiocel Tonco, d-nul consilier local Viorel Strungariu, d-nul consilier local Vasile Popescu şi 
d-nul consilier local Dragoş Chitic). 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
adoptat, care a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU, 2 voturi CONTRA (d-nul consilier local Ghiocel Tonco şi 
d-nul consilier local Vasile Popescu) şi 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local Vasile Ouatu). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 168 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 20 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.294 din 25.05.2015 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. 
 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. 169 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 21 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.672 din 20.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare şi 
Management Integrat; 
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 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 170 a 
Consiliului. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 22 privind modificarea HCL nr. 46/27.02.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.864 din 21.05.2015 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. 
 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. 171 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 23 privind transmiterea în administrare a două centrale termice proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 
către Şcoala gimnazială nr. 11; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.578 din 20.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 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. 172 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 24 privind confirmarea angajamentului Municipiului Piatra Neamţ, de asumare a termenelor furnizate 
pentru proiectul de ”Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în 
perioada 2014-2020”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.152 din 25.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 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. 173 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 25 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.890 din 21.05.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 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. 174 a 
Consiliului. 
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Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr. 26 privind achiziţionarea unor utilaje şi echipamente necesare desfăşurării serviciului public de 
salubrizare din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.940 din 21.05.2015 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. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 

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. 175 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 28 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015;  
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.183 din 25.05.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 176 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 29 privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ a unor investiţii realizate în 
cadrul proiectului “Dezvoltare infrastructură turistică Cozla”; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.313 din 26.05.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 177 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 30 privind încheierea unui contract de dare în plată; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.623 din 27.05.2015 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. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 178 a 
Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 27 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă; 

Dl. consilier local Dragoş Chitic propune ca dl. consilier local Constantin Teodorescu să ocupe funcţia 
de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 

Dl. Cătălin Misăilă – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea mai sus 
menţionată, care a fost aprobat cu 22 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-na consilier local Aurelia 
Simionică). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 179 a 
Consiliului. 
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 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPJ/C.A.M./29.05.2015 


