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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 41.664 din 01.10.2015 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 30.09.2015 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. 
1.952 din 22.09.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr. 2.000 din 30.09.2015, 
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 Consilier local 
delegat Vasile Popescu, d-nul Secretar al Municipiului – Florin Fecic şi 20 consilieri locali. Lipseşte 
motivat: d-na consilier local Ioniţă Ana. De asemenea, în calitate de invitaţii participă: d-nul Ioan Domiţian 
Nedeianu – Arhitect Şef, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, d-nul Dragoş 
Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-nul Gabriel Muraru – Şef Birou 
Comunicare şi Management Integrat, d-nul Munteanu Constantin şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi 
audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale Şedinţei Consiliului 

Local din data de 27.08.2015 şi 09.09.2015 (şedinţă de îndată), care au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
1.952 din 22.09.2015, precizând faptul că Proiectul de hotărâre nr. 3 a fost retras de pe ordinea de zi iar 
proiectele de hotărâre nr. 32, nr. 33 şi nr. 34 au fost introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei 
Primarului nr. 2.000 din 30.09.2015. 

D-nul Vasile Ouatu – 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 reîntregirii valorii de inventar a unui bun imobil aparţinând 
Municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 3.HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 277/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 5.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 248/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - iniţiator –  Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC  
 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 
juridice; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 7.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani, din bugetul local pe anul 2015 - capitolul 67.03 
”Cultură, recreere şi religie”; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, pentru 
activităţi non-profit de interes local, sesiunea a II-a; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
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9.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuinţe; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CMI URBAN 
SA, pentru anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       
 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
LOCATIVSERV SRL, pentru anul 2015; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea aplicării Municipiului Piatra Neamţ - Direcţia Taxe şi Impozite, 
la programul ”GHIŞEUL.RO” ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 13.HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ şi RLU lotizare teren 1,4527 ha în 16 loturi, locuinţe 
P+1E+M, proprietate privată, str. Fermelor şi Str. Băncii; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife de întreţinere aferente contractului de concesiune nr. 
46.782/2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi SC Salubritas SA; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 15.HOTĂRÂRE privind constituirea mijlocului fix şi înregistrarea în patrimoniul Municipiului 
Piatra Neamţ, domeniul public, a suprafeţei de 13295 mp teren cu destinaţia de drum public, situat în 
continuarea aleii Trei Căldări; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC  
 16.HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii Poliţiei Locale a Municipiului 
Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC       

17.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 15143 din 04.04.2006, încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC PARKING SA; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 18.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii din incinta complexului 
comercial Mall Forum Center; 

- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
19.HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005; 

  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 20.HOTĂRÂRE privind dezlipirea, în două loturi, a documentaţiei cadastrale cu NC 56333; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 21.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, a unui teren 
având categoria drum public, situat în continuarea str. 1 Decembrie 1918; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU  
 22.HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 230 din 30.07.2015; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind 
delegarea 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              
 24.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 42.265 din 13.10.2005; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              
 25.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 
Neamţ, a două suprafeţe de teren şi concesionarea directă a acestora; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 26.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere, aferente Sălii Polivalente; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU              



 3 

 28.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea valorilor de piaţă şi 
vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 
Neamţ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 29.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare şi vânzarea acestora, terenuri cotă-
parte indiviză; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 30.HOTĂRÂRE privind dezmembrarea, în două loturi, a documentaţiei cadastrale având NC 51362; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 31.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamţ, a unor 
terenuri aparţinând unităţilor de învăţământ; 
  - iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.000 din 30.09.2015: 

 
32.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 210/30.07.2015; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC        
33.HOTĂRÂRE privind înscrierea gospodăriilor în registrul agricol al municipiului Piatra Neamţ, 

pentru perioada 2015-2019; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC        

34.HOTĂRÂRE privind introducerea sistemelor moderne de plată a impozitelor şi taxelor local, 
prin acceptarea cardurilor la plata prin terminalele POS instalate în ghişeele proprii ale Municipiului Piatra 
Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC        

        
II. Intrebări – Interpelări adresate executivului  

        
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 1 privind aprobarea reîntregirii valorii de inventar a unui mijloc fix; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.722 din 30.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 273 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.496 din 21.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 274 a 
Consiliului.    
  
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 4 privind modificarea HCL nr. 277/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.761 din 25.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 275 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 5 privind modificarea HCL nr. 248/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.764 din 25.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administraţie Publică şi Juridic; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 276 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 6 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane juridice;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.463 din 23.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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 Dumitreasa Gheorghe şi d-nul 
consilier local Ilisei Petrică Viorel). 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 277 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 7 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.195 din 22.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 278 a 
Consiliului. 
 
 D-nul viceprimar desemnat Dragoş Chitic acordă diploma de excelenţă domnului Constantin 
Munteanu, în semn de apreciere pentru întreaga activitate şi îl invită să adreseze câteva cuvinte Consiliului 
Local. 
 D-nul Constantin Munteanu se adresează Consiliului Local: „ Aş vrea să vă mulţumesc din suflet 
pentru faptul că m-aţi primit astăzi când am împlinit 65 de ani, 42 de ani de instructorat şi 58 de ani de 
dansuri. Am început să dansez la vârsta de 7 ani, din clasa I. Am 42 de ani de instructorat la toate nivelurile, 
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copii de grădiniţă, elevi şi adulţi. Am făcut foarte multe festivaluri, spectacole iar după ani 90 am organizat 
formaţii de dansuri la Forumul German, Forumul Grecesc şi la oamenii deosebiţi de la surdo-muţi. Am avut 
spectacole pe stadion şi am muncit foarte mult şi pentru cel mai mare festival pe care l-a avut judeţul Neamţ 
„Cântă bucium pe Ceahlău”. Mulţumesc din suflet dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea sănătate, pentru tot 
ce a-ţi făcut pentru mine.” 
 D-nul viceprimar desemnat Dragoş Chitic „Mulţumim şi noi, Dumnezeu să vă dea sănătate şi încă o 
dată La Mulţi Ani.” 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 8 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului 
Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015, sesiunea a II-a; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.190 din 22.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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 Dumitreasa Gheorghe). 

 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 279 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 9 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.177 din 22.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 
Gospodărie Comunală; 
 Comisiil de specialitate nr. 1 şi nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 280 a 
Consiliului.  

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 10 privind aprobarea rectificării 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. 39.502 din 21.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 281 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 11 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. LOCATIVSERV 
S.R.L., pentru anul 2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.507 din 21.09.2015 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. 
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 D-nul Vasile Ouatu – 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. 282 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 12 privind aprobarea înregistrării municipiului Piatra Neamţ în Sistemul naţional electronic de 
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP);         
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.469 din 23.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Taxe şi 
Impozite; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 283 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 13 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Lotizarea terenului cu suprafaţa 1,4527 ha, în 16 loturi 
construibile cu Locuinţe individuale P+1E+M proprietăţi private şi 1 lot teren cu suprafaţa 3.483 mp - drum 
privat de acces din Strada Fermelor şi Strada Băncii;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.022 din 18.09.2015 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-nul Vasile Ouatu – 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. 284 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 14 privind aprobarea unui tarif de întreţinere curăţenie aferent contractului nr. 46.782/2007, 
încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Salubritas S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.178 din 22.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 285 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 15 privind constituirea unui mijloc fix şi înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ 
- domeniul public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.800 din 21.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru, 
Registru Agricol şi Nomenclator Stradal; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 



 7 

 D-nul Vasile Ouatu – 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. 286 a 
Consiliului. 
 
             D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 16 privind stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii Poliţiei Locale a Municipiului Piatra 
Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.547 din 18.09.2015 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. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 287 a 
Consiliului. 

 
             D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 17 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15.143 din 04.04.2006, încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.311 din 17.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „la Art. 1 am dori 
următoarea formulare: Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune care să prevadă ca 
preţ al concesiunii, preţul stabilit anual de către Consiliul Local pentru concesiunea terenurilor 
municipalităţii, inclusiv T.V.A.”. 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 288 a 
Consiliului. 

 
            D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 18 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii din incinta Complexului Mall Forum 
Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37.258 din 23.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 289 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 19 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 42.265 din 13.10.2005, încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi S.C. XdataSoft S.R.L.;    
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.372 din 18.09.2015 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-nul Vasile Ouatu – 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. 290 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 20 privind aprobarea dezlipirii documentaţiei cadastrale identificată prin NC 56333, 
reprezentând suprafaţa de 2.393 m.p. teren, în două loturi;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.397 din 18.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 291 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 21 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului, domeniul public a unui teren având 
categoria de drum public, situat în continuarea străzii 1 Decembrie 1918; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.237 din 17.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 292 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 22 Privind rectificarea art. 2 din HCL nr. 230 din 30.07.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.494 din 24.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 293 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 23 privind aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind delegarea 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; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.164 din 17.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări şi Trasport; 

Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 
adoptarea acestuia. 

D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „La Art. 18 din caietul de 
sarcini privind nivelul redevenţei propunem consiliului local următoarea formulare – nivelul redevenţei nu 
va fi mai mic decât următoarele procente: 40 % din valoarea fără TVA, a tichetelor şi abonamentelor 
vândute şi 35 % din valoarea fără TVA, a tarifelor de blocare, deblocare, recuperare şi depozitare. Solicităm 
de asemenea să se ia act de faptul că, după închierea contractului, noi am dori din partea primăriei să existe 
un delegat, nominalizat, care să urmărească, să monitorizeze inclusiv programul de încasări ce se va 
desfăşura, în baza contractului ce urmează a fi încheiat după licitaţie.” 

D-nul Vasile Ouatu precizează faptul că Primăria şi Consiliul Local ar trebui să sprijine mai mult 
activitatea privată iar decizia Consiliului Local ar putea duce la creşterea tarifelor pentru parcări. 

D-na consilier local Aurelia Simionică subliniază că atribuţiile consilierilor locali prevăd protejarea 
intereselor primăriei nu a mediului privat. 

D-nul consilier local Vasile Popescu menţionează că există posibilitatea ca operatorul economic să 
vină cu argumente economice care să demonstreze că nu poate plăti, după încheierea contractului, 40% 
redevenţă la tarifele actuale şi atunci se va impune mărirea tarifelor. 

D-na consilier local Aurelia Simionică argumentează precizând că amendamentul formulat a fost 
constant, echilibrat şi a avut la bază analiza raportului de activitate şi a rezultatelor financiare anterioare pe 
acest tip de concesiune.   
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu 19 voturi PENTRU, 1 vot CONTRA (d-nul consilier local Ouatu Vasile) şi 2 voturi ABŢINERE 
(d-nul consilier local Dumitreasa Gheorghe şi d-nul consilier local Tonco Ghiocel). 
            D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
adoptat, care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU, 1 vot CONTRA (d-nul consilier local Ouatu Vasile) şi 2 
voturi ABŢINERE (d-nul consilier local Dumitreasa Gheorghe şi d-nul consilier local Tonco Ghiocel). 
 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 294 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 24 privind modificarea Contractului nr. 42.265 din 13.10.2005, încheiat între municipiul Piatra 
Neamţ şi S.C. XdataSoft S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.723 din 21.09.2015 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-nul Vasile Ouatu – 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. 295 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 25 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ şi 
concesionarea directă a bunurilor imobile terenuri în suprafaţă de 27 m.p. şi 42 m.p. situate în b-dul Traian, 
nr. 82; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.051 din 10.09.2015 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. 
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 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
respins cu 11 voturi PENTRU, 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local Strungariu Viorel) şi 10 voturi 
CONTRA (d-na consilier local Simionică Aurelia, d-na consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local 
Monda Ana, d-na consilier local Vîrlan Luminiţa, d-nul consilier local Timaru Neculai, d-nul consilier local 
Trapiel Iulius, d-nul consilier local Marghidan Victor Adrian, d-nul consilier local Misăilă Cătălin, d-nul 
consilier local Ilisei Petrică Viorel şi d-nul consilier local Andriţa Valeriu). 

         
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat acesta se RESPINGE. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 26 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.186 din 22.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 296 a 
Consiliului. 

 
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 27 privind aprobarea tarifelor de închiriere a Sălii Polivalente, situată în str. Mihai Viteazu, nr. 
47; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.602 din 18.09.2015 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-nul Vasile Ouatu – 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. 297 a 
Consiliului. 
 

 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 28 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. 39.728 din 21.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 298 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – 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; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.725 din 21.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 299 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 30 privind aprobarea dezlipirii documentaţiei cadastrale identificată prin NC 51362 în două 
loturi; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.258 din 22.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 300 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 31 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului, domeniul public a unor terenuri aparţinând 
unităţilor de învăţământ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 39.686 din 21.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 301 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 32 privind modificarea HCL nr. 210/30.07.2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.463 din 23.09.2015 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 Vasile Ouatu – 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. 302 a 
Consiliului. 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 33 privind înscrierea gospodăriilor în registrul agricol al municipiului Piatra Neamţ, pentru 
perioada 2015-2019; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.421 din 23.09.2015 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru, 
Registru Agricol şi Nomenclator Stradal; 
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 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 303 a 
Consiliului. 
 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 34 privind introducerea sistemelor moderne de plată a impozitelor şi taxelor locale, prin 
acceptarea cardurilor la plata prin terminalele POS instalate în ghişeele proprii ale Municipiului Piatra 
Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10.998DI din 29.09.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Taxe şi 
Impozite; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-nul Vasile Ouatu – 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. 304 a 
Consiliului.  
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

D-nul Vasile OUATU – Preşedinte de şedinţă –  
 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 

 
SAPJ/C.A.M./30.09.2015 


