
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 5.419 din 30.01.2015
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.01.2015 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.  139 din
22.01.2015, modificată  şi  completată  prin Dispoziţia  Primarului  nr.  229 din 29.01.2015, 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 19 consilieri
locali.  Lipseşte  motivat  d-na  consilier  local  Elena  –  Monica  Anton.  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, d-na Cristina
Movilă – Şef Birou Resurse Umane, d-na Liliana Gherasim – reprezentant Direcţia Dezvoltare şi Implementare
Programe, dl. Gheorghe Munteanu – Director Centrul Social Pietricica, directorii societăţilor din subordinea
Consiliului Local, 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 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor Consiliului

Local din data de 16.12.2014, 22.12.2014 şi 09.01.2015 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
D-na  Ana  Monda  –  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform Dispoziţiei

Primarului nr. 139 din 22.01.2015, precizând că proiectul de hotărâre nr. 27 a fost retras de pe ordinea de zi iar
proiectul de hotărâre nr. 29, proiectul de hotărâre nr. 30 şi proiectul de hotărâre nr. 31 au fost introduse pe
ordinea de zi conform Dispoziţiei Primarului nr. 229 din 29.01.2015;

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  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamţ;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
2.HOTĂRÂRE privind trecerea  din domeniul  public  în  domeniul  privat  al  municipiului  Piatra

Neamţ a unor bunuri imobile terenuri având categoria de curţi construcţii;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestuia;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

4.HOTĂRÂRE privind dezmembrarea documentaţiei cadastrale NC 53844 în trei loturi;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

5.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public a
investiţiei “Reabilitare şi amenajare locuinţe sociale – str. Nufărului nr. 10”; 
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

6.HOTĂRÂRE privind modificarea  anexei  nr.  1  la  contractul  de concesiune nr.  18.684/1999,
actualizat încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A.;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
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7.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARKING S.A., pentru
anul 2015;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PUBLISERV S.R.L.,

pentru anul 2015;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

9.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CMI URBAN S.A.,
pentru anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli  al S.C. LOCATIV SERV
S.R.L., pentru anul 2015;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  S.C. PERLA INVEST

S.R.L., pentru anul 2015;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITAS S.A.,
pentru anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

13.HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului  Local  privind amplasarea mijloacelor  de
publicitate în municipiul Piatra Neamţ, aprobat prin HCL NR. 371/2013;

- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Construcţie Spaţiu comercial S+P+1E, construcţie şi

teren proprietatea Marin Cătălin, Aleea Armoniei nr. 57;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

15.HOTĂRÂRE privind modificarea Zonării Fiscale a municipiului Piatra Neamţ, aprobată prin
HCL NR. 359/2011;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
 16.HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgenţă din
Bugetul local în anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

17.HOTĂRÂRE privind  rectificarea art. 2 din HCL NR. 379/16.12.2014;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

18.HOTĂRÂRE privind  aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru persoanele vârstnice
îngrijite în Centrul Social Pietricica;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integrată a municipiului Piatra
Neamţ, pentru perioada 2014-2020;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

20.HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii juridice;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

21.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 277/2012 actualizată;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

22.HOTĂRÂRE modificarea HCL NR. 129 din 30.04.2014;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

23.HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului 
de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr. 398/2011;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

24.HOTĂRÂRE privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi ale municipiului Piatra
Neamţ, aprobat prin HCL nr. 371/2012;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

25.HOTĂRÂRE privind stabilirea planului de acţiuni/lucrări de interes local şi a Instrucţiunilor
de implementare ale acestuia pentru anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii  ale Centrului Social
Pietricica pe anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic
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27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale S.C. SALUBRITAS
S.A. pentru anul 2015;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic         

28.HOTĂRÂRE privind reîntregirea valorii de inventar a imobilului Complex Comercial MALL 
şi parcare suspendată Cuiejdi;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

D-na  Ana Monda  – Preşedinte  de Şedinţă  – prezintă  Consiliului  Local  proiectele  de  hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 229 din 29.01.2015:

         
29.HOTĂRÂRE privind  transmiterea  în  folosinţă  gratuită  a  unui  spaţiu  situat  în  incinta

Complexului Comercial Mall Forum Center către Asociaţia de Sprijin Comunitar „ACS”;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş Chitic

30.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unor  parteneriate  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  unele
persoane juridice;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

31.HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.
CARDOSO MEDICAL S.R.L.;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 1 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra
Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.591 din 20.01.2015 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. 6   a

Consiliului.

             D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 2 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a unor
bunuri imobile terenuri având categoria de curţi construcţii;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.307 din 20.01.2015 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. 7   a

Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 3 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestuia;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.775 din 22.01.2015 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. 8   a

Consiliului.
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D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 4 privind dezmembrarea documentaţiei cadastrale NC 53844 în trei loturi;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.532 din 21.01.2015 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 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Petrică Viorel ILISEI).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 9   a

Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 5 privind înregistrarea în patrimonial municipiului Piatra Neamţ, domeniul public a investiţiei
“Reabilitare şi amenajare locuinţe sociale – str. Nufărului nr. 10”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.388 din 20.01.2015 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. 10

a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 6 privind modificarea anexei nr. 1 la contractul de concesiune nr. 18.684/1999, actualizat
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.521 din 21.01.2015 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. 11

a Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 7 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARKING S.A., pentru anul
2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.900 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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. 12
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 8 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PUBLISERV S.R.L., pentru
anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.905 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 13
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CMI URBAN S.A., pentru anul
2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.333 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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. 14
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.  10 privind aprobarea bugetului  de venituri  şi cheltuieli  al  S.C. LOCATIV SERV S.R.L.,
pentru anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.385 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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. 15
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.  11 privind aprobarea bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  S.C.  PERLA INVEST S.R.L.,
pentru anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.240 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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. 16
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITAS S.A., pentru
anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.909 din 20.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică;

Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 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. 17
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 13 privind completarea Regulamentului Local privind amplasarea mijloacelor de publicitate
în municipiul Piatra Neamţ, aprobat prin HCL NR. 371/2013;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.114 din 20.01.2015 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. 18

a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 14 privind aprobarea P.U.D. – Construcţie Spaţiu comercial  S+P+1E, construcţie şi teren
proprietatea Marin Cătălin, Aleea Armoniei nr. 57;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 51.189 din 21.01.2015 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. 19

a Consiliului.

            D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr. 15 privind modificarea Zonării Fiscale a municipiului Piatra Neamţ, aprobată prin HCL NR.
359/2011;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 49.176 din 21.01.2015 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. 20

a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 16 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgenţă din Bugetul
local în anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.997 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcţia  de
Asistenţă Socială;

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. 21
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 17 privind rectificarea Art. 2 din HCL nr. 379 din 16.12.2014;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.004 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcţia  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. 22

a Consiliului.
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D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 18 privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în
Centrul Social Pietricica;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.098 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcţia  de
Asistenţă Socială;

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. 23
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 19 privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integrată a municipiului Piatra Neamţ,
pentru perioada 2014-2020;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.997 din 21.01.2015 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţía 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. 24
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 20 privind contractarea de servicii juridice;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.100 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul permanent al Consiliului Local;

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

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 25
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 21 privind modificarea HCL nr. 277/2012 actualizată;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.096 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administraţie Publică şi Juridic;

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. 26

a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 22 privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.552 din 21.01.2015 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Biroul  Resurse
Umane;
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Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 27
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.  23 privind  actualizarea  Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  aparatului  de
specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr. 398/2011;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.637 din 12.01.2015 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. 28

a Consiliului.

D-na  Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.  24 privind actualizarea Registrului  local  al  spaţiilor  verzi  ale  municipiului  Piatra  Neamţ,
aprobat prin HCL nr. 371/2012;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.917 din 22.01.2015 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. 2 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. 29
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.  25 privind stabilirea  Planului  de  acţiuni/lucrări  de  interes  local  şi  a  Instrucţiunilor  de
implementare ale acestuia pentru anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.102 din 22.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcţia  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. 30

a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 26 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Social Pietricica pe
anul 2015;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.293 din 23.01.2015 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Biroul  Resurse
Umane şi Aparatul Permanent al Consiliului Local;

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. 31
a Consiliului.
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D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr. 28 privind reîntregirea valorii de inventar a imobilului Complex Comercial MALL şi parcare
suspendată Cuiejdi;      

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.939 din 22.01.2015 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. 32

a Consiliului.

D-na  Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.  29 privind  taransmiterea în folosinţă  gratuită  a unui spaţiu  situat  în incinta  Complexului
Comercial Mall Forum Center către Asociaţia de sprijin Comunitar ”ACS”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.444  din 26.01.2015 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. 33

a Consiliului.

D-na  Ana Monda  – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.  30 privind  încheierea  unor  parteneriate  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  unele  persoane
juridice;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.679 din 27.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  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 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Petrică Viorel ILISEI).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 34
a Consiliului.

D-na Ana  Monda  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.  31 privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  CARDOSO
MEDICAL S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.867 din 27.01.2015 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcţia  de
Asistenţă Socială;

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. 35
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  
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