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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 32.394 din 31.07.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 30.07.2015 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. 
1.549 din 23.07.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.591 din 30.07.2015, 
Viceprimarul desemnat Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii 
fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-nul Viceprimar – 
Constantin Teodorescu, d-nul Consilier local delegat Vasile Popescu, d-nul Secretar al Municipiului – Florin 
Fecic şi 19 consilieri locali. Lipseşte motivat: d-nul consilier local Tonco Ghiocel. De asemenea, în calitate 
de invitaţii participă: d-nul Ioan Domiţian Nedeianu – Arhitect Şef, d-nul Bogdan Puşcaşu – Administrator 
Public, d-na Dorina Staicu – Director Economic, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi 
Juridic, d-nul Gabriel Muraru Şef Serviciu Comunicare şi Management Inegrat, d-nul 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-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţei 

Consiliului Local din data de 23.06.2015 şi 29.06.2015, care au  fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 1.549 din 23.07.2015, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr. 31 a fost comasat cu 
proiectul de hotărâre nr. 12, proiectele de hotărâre nr. 24 şi 36 au fost retrase iar proiectele de hotărâre de la 
nr. 38 la nr. 41 au fost introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.591 din 30.07.2015. 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 
modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
        

           1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 2.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 499/10.12.2010; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 3.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 123/30.04.2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesionare a serviciilor 
publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamţ nr. 34.093/04.08.2006; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte de execuţie lucrări în subantrepriză de 
către S.C. PUBLISERV S.R.L.; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 6.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”; 
  - iniţiatori – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 8.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 

9.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
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  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU 
 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării, pe bază de Protocol şi Proces verbal, a arhivei 
tehnico-economice a S.C. LOCATO S.A. de către S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU          
 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor minime de închiriere, de către S.C. Locativserv S.R.L., 
a spaţiilor existente în Complexul Comercial – MALL FORUM CENTER – str. Cuiejdi, nr. 1B; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

12.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 13.HOTĂRÂRE abrogarea art. 2 pct. 1 din HCL nr. 303/2014; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 14.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 312/2013 şi HCL nr. 320/2014; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 15.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 141/2015 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ şi concesionarea fară licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27 mp situat în b-dul Decebal, nr. 15, 
către S.C. WIN MAGAZIN S.A.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 17.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ a unor bunuri, centrale termice cu terenul aferent; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 18.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ a bunului imobil, teren şi construcţie, situat în str. Nufărului, nr. 10, bloc 10 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
Municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

20.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 316/2013; 
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

 21.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ a terenului în suprafaţă de 10 mp situat în str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4 şi suplimentarea 
concesiunii cu 10 mp către Trapiel Ioan Iulius; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 22.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ şi concesionarea directă a bunului imobil teren în suprafaţă de 49 mp situat în b-dul G-ral Nicolae 
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. D, către S.C. NELCAR IMPEX S.R.L. 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 23.HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din HCL nr. 177/2015;  
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU          
 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a imobilului (NC 5401), teren şi 
construcţie proprietatea municipiului Piatra Neamţ, situat în Aleea Trei Coline – Punct Belvedere – în 
vederea reamenajării acestuia; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 25.HOTĂRÂRE privind acordul/dezacordul prelungirii contractului nr. 42.265/2005, încheiat cu 
S.C. Xdatasoft S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU    
 26.HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită, cu 3 ani, a spaţiului situat în str. 
Ion Ionescu de la Brad, nr. 13, de către Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – 
Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 27.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 38 mp, situat în str. Mihai 
Eminescu, nr. 3, bl. D4, sc. C, către Cocea Alina – Elena, în vederea extinderii spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical; 
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  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU    
 28.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 54 mp, situat în str. Lt. 
Drăghescu, nr. 7, bl. E5, către Căileanu Valeriu şi Căileanu Gabriela – Denisa; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 29.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză şi 
vânzarea acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 30.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea directă a acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 

31.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 32.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea prin licitaţie publică a 
acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 33.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă a unui bun 
imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea prin licitaţie publică a 
acestuia; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 34.HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu – birou funcţional situat în 
incinta primăriei Municipiului Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 8 către Institutul Naţional de Sănătate 
Publică şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 35.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005 de delegare de gestiune 
prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de 
blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 36.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pe 2014 al S.C. ANNASLIM S.R.L.; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 37.HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii financiare pentru refinanţarea unui 
credit; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC    
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.591 din 30.07.2015: 
               

38.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU        
39.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 143/2015; 

  - iniţiator – Viceprimar Constantin TEODORESCU        
40.HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului anual de acţiuni/lucrări de interes local şi a 

Instrucţiunilor de implementare ale acestuia pentru anul 2015; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU        

41.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC        
   

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului  
        
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 



 4 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.617 din 20.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică – 
Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 208 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 2 privind abrogarea HCL nr. 499/10.12.2010; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.826 din 13.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică – 
Serviciul Buget Contabilitate; 

       Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            D-nul Constantin Teodorescu – 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. 209 a 
Consiliului.    
  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 3 privind abrogarea HCL nr. 123/30.04.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.958 din 08.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 
Implementare Programe; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 210 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 4 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesionare a serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Piatra Neamţ nr. 34.093/04.08.2006; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.688 din 17.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 211 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 5 privind aprobarea încheierii unor contracte de execuţie lucrări în subantrepriză de către 
S.C. PUBLISERV S.R.L.;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.190 din 30.07.2015 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. 
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 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 212 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 6 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.334 din 22.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 213 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 7 privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.434 din 23.07.2015 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. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 214 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 8 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.395 din 22.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 215 a 
Consiliului.  

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 9 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.523 din 23.07.2015 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 formulează următorul amendament: „Sumele acordate pe 
parteneriate să fie plafonate la max. 5.000 lei, cu respectarea procedurii de acordare stabilită în şedinţa 
anterioară a consiliului local.”   
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  D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 7 voturi CONTRA (d-nul consilier local Chitic Dragoş Victor, d-na 
consilier local Anton Monica, d-na consilier local Iliesi Ecaterina, d-nul consilier local Teodorescu 
Constantin, d-nul consilier local Popescu Vasile, d-nul consilier local Ouatu Vasile şi d-nul consilier local 
Cazacu Ioan). 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 7 voturi CONTRA (d-nul consilier local 
Chitic Dragoş Victor, d-na consilier local Anton Monica, d-na consilier local Iliesi Ecaterina, d-nul consilier 
local Teodorescu Constantin, d-nul consilier local Popescu Vasile, d-nul consilier local Ouatu Vasile şi d-
nul consilier local Cazacu Ioan). 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 216 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 10 privind aprobarea preluării, pe bază de Protocol şi Proces verbal de predare-primire, a 
arhivei tehnico-economice a S.C. LOCATO S.A. de către S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.929 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 217 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 11 privind aprobarea tarifelor minime de închiriere a spaţiilor existente în Complexul 
Comercial – MALL FORUM CENTER – str. Cuiejdi, nr. 1B; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.951 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 218 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 12 privind înregistrarea unor investiţii, în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.479 din 10.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 219 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 13 abrogarea art. 2 pct. 1 din HCL nr. 303 din 06.10.2014; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.827 din 08.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 220 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 14 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare şi actualizarea valorii aporturilor de capital 
aprobate prin HCL nr. 312 din 17.10.2013 şi HCL nr. 320 din 30.10.2014; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.701 din 07.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 221 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 15 privind abrogarea HCL nr. 141 din 30.04.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.745 din 07.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 222 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 16 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ şi 
concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 27 mp situat în b-dul Decebal, nr. 15, către S.C. WIN 
MAGAZIN S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.211 din 03.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 223 a 
Consiliului. 

 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 
unor bunuri, centrale termice cu terenul aferent;               
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.829 din 20.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
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 Comisia de specialitate  nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 224 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 18 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Piatra 
Neamţ a bunului imobil, teren şi construcţie, situat în str. Nufărului, nr. 10, bloc 10; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.834 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 225 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 19 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului 
Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.835 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 226 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr. 20 privind abrogarea HCL nr. 316 din 17.10.2013; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.931  din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 227 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 21 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 
terenului în suprafaţă de 10 mp situat în str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4 şi suplimentarea concesiunii 
cu 10 mp către Trapiel Ioan Iulius; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.435 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local Trapiel Ioan Iulius). 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 228 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 22 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ şi 
concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 49 mp situat în b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu, nr. 11, bl. 
T3, sc. D, către S.C. NELCAR IMPEX S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.948 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 229 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 23 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 177 din 28.05.2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.941 din 20.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 230 a 
Consiliului. 

 
D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 25 privind acordul/dezacordul prelungirii contractului nr. 42.265/13.10.2005, încheiat cu 
S.C. Xdatasoft S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.155 din 21.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi împotriva prelungirii. 

          
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 231 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 26 privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din str. Ion Ionescu de la 
Brad, nr. 13, de către Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” – Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.481 din 23.07.2015 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. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 232 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 27 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 38 mp, situat în str. Mihai 
Eminescu, nr. 3, bl. D4, sc. C, către Cocea Alina – Elena; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.808 din 07.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 233 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 28 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 54 mp, situat în str. Lt. 
Drăghescu, nr. 7, bl. E5, către Căileanu Valeriu şi Căileanu Gabriela – Denisa; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.789 din 19.06.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 234 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 29 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză şi vânzarea 
acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.467 din 23.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 235 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 30 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea directă a acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.965 din 24.06.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 236 a 
Consiliului. 
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D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr. 32 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora prin licitaţie 
publică; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.532 din 23.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – 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. 237 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 33 privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă a unui bun imobil 
aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.965 din 22.07.2015 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 consilier local Aurelia Simionică formulează următorul amendament: „Preţul de vânzare pe 
metru pătrat să fie 100 euro.”   
  D-nul Constantin Teodorescu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

          
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 238 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 34 privind acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu – birou funcţional către Institutul 
Naţional de Sănătate Publică şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.832 din 20.07.2015 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. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 239 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 35 privind modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005 de delegare de gestiune prin 
concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de 
blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate 
neregulamentar; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.155 din 21.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport; 
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 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 240 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 37 privind aprobarea de principiu a refinanţării creditului contractat de la BCR, conform 
Contractului de credit nr. 262/8926/28.06.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.921 din 27.07.2015 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-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul pentru explicaţii 
Administratorului Public Bogdan Puşcaşu. 
 D-nul Bogdan Puşcaşu – Administrator Public precizează: „Explicaţia pe scurt este următoarea. 
Proiectul de hotărâre de astăzi are legătură cu creditul contractat în 2007 de către Perla Invest de la Alfa 
Bank şi garantat de municipiul Piatra Neamţ. Acum, acest credit fiind în suferinţă, există riscul ca banca să 
se îndrepte prin executare silită asupra municipiului, adică a garantului. Cea mai bună soluţie pentru noi este 
o preluare a creditului în graficul de rambursare iniţial, adică cu rate până la sfârşitul periadei. Acest lucru 
trebuie însă aprobat, conform legislaţiei în vigoare, de către Ministerul de Finanţe. Pentru ca Ministerul de 
Finanţe să ne aprobe preluarea creditului Perla trebuie ca gradul de îndatorare să fie sub limita legală de 
30%. De aceea, soluţia găsită de noi împreună cu Alfa Bank şi BCR, la care avem majoritatea creditelor, a 
fost următoarea: refinanţarea creditului mai mic de la BCR, condiţie în care BCR şi-a manifestat 
disponibilitatea să amâne creditul mai mare cu 5 ani, aşa încât pe toată perioada viitoare, gadul de îndatorare 
să se situieze sub limita legală. Cu toate aceste angajamente, ale celor două bănci, vom merge la Ministerul 
de Finanţe să obţinem avizarea şi doar dacă obţinem avizul vom putea prelua creditul de la Alfa Bank. Deci 
cea de astăzi este doar hotărârea de principiu pentru refinanţarea creditului mai mic de la BCR şi vă rog să 
aveţi în vedere că va însemna stabilitatea datoriei publice pe termen lung.”  
 D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 2 voturi ABŢINERE ( d-nul consilier local Misăilă Ioan Cătălin şi d-
nul consilier local Ilisei Petrică Viorel). 

          
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 241 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 38 privind modificarea 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. 31.114 din 21.07.2015 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. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 242 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 39 privind modificarea HCL nr. 143/2015; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.883 din 27.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 243 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 40 privind actualizarea Planului anual 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. 31.881 din 27.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic şi Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 244 a 
Consiliului. 
 

D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr. 41 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.746 din 08.07.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică – 
Serviciul Buget; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Constantin Teodorescu – 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. 245 a 
Consiliului. 

          
 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, D-nul Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-nul Constantin TEODORESCU – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL  
 
 
  
 
 

 
 
 

SAPJ/C.A.M./31.07.2015 

 


