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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 8604 din 26.03.2016 
F- SAPL- 03 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 24.03.2016 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.607 din 17.03.2016, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.659 din 
24.03.2016, Viceprimarul desemnat – dl.Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Viceprimar, dl. Cătălin Misăilă – Consilier local delegat, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 
19 consilieri locali. Lipsește motivat: dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului. Dl. consilier local 
Viorel Strungariu a participat la ședința Consiliului Local începând cu proiectul de hotărâre nr.9. De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi 
Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-na Claudia 
Grigorică- Director Direcția Taxe și Impozite, d-na Dorina Staicu- Director Direcția Economică, dl. 
Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management Integrat, dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou 
Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi Management Integrat şi reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Dragoș Chitic – Președinte de ședință supune la vot Procesul Verbal al şedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 26.02.2016, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 607 din 17.03.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr.18 și nr.31 au fost 
retrase de pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre nr. 38 și nr.39 au fost introduse prin  Dispoziţia 
Primarului nr. 659 din 24.03.2016.  

Dl. Dragoș Chitic – 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 organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra 
Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 2. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de atribuire a 103 autorizații taxi pentru 
realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului 
Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU  

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului 
Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în subantrepriză 
de către SC Publiserv SRL; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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 6. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 356 din 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 7. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de 
reprezentare în instanță a Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 9. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 
religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.32.468/31.07.2015, încheiat 
între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 12. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a centralei termice CT nr.32 și a 
terenului aferent, situate în B-dul Dacia f.n.; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

13. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta complexului 
comercial Mall Forum Center; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 14. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, a unui spațiu situat 
în incinta complexului comercial Mall Forum Center; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 15.HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a HCL nr.303/06.10.2014; 
  - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 16. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț - 
domeniul public; 
               - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 17. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de asociere nr.36.984/01.11.2011; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 18. HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui bun imobil, la valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare, stabilirea valorii de piață și vânzarea 
directă a bunului imobil în suprafață de 42 mp, situat în str. Gen. Dăscălescu bl.T2; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
 20. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 32.839 / 
04.08.2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și  
vânzarea unor bunuri imobile – terenuri cotă parte indiviză; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea valorilor de piață și 
vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile partinând domeniului privat al municipiului Piatra 
Neamț; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
             23. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor 
și aplicare a sancțiunilor pentru persoanele a căror autovehicule sunt staționate sau parcate 
neregulamentar pe domeniul public; 
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 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 24. HOTĂRÂRE  privind  acceptarea unei donații; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
 26. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din HCL nr.180/28.06.2015; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 27. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, pentru proprietatea 
privată situată în str. Veteranilor nr.1A; 
 - iniţiator - Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extindere S+P a spațiului comercial Parter, pentru 
proprietatea privată în indiviziune situată în Bdul Decebal nr.71 bl.E2, tronsonul 1; 
 - iniţiator - Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 29. HOTĂRÂRE privind îndeplinirea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale 
Secretarului Municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică a Municipiului 
Piatra Neamț; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 

31. HOTĂRÂRE privind asigurarea consultanței juridice și a reprezentării în instanță a Poliției 
Locale a Municipiului Piatra Neamț; 

   - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 32. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul 
Piatra Neamț și Poliția Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 33. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr.216/27.06.2013 privind constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 34. HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 4,7 
ha aflat în proprietatea municipiului Piatra Neamț în scopul realizării obiectivului ”Înființare perdea de 
protecție forestieră în Zona Pietricica, Mnicipul Piatra Neamț, județul Neamț” 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 35. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 
întreținere spații verzi verzi de către C.M.I URBAN SA în municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
 36. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.397/31.10.2007 privind desemnarea unei persoane 
din cadrul Direcției Economice pentru ținerea la zi a datoriei publice și a garanșiilor locale; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 37. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului anual de acțiuni de interes local și a 
instrucțiunilor de implementare pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 659 din 24.03.2016: 

 
 38. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 39. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.106 din 28.04.2005 privind aprobarea închirierii 
pe durată determinată a unor terenuri proprietatea publică a municipalității în vederea amenajării de 
terase comerciale; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
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             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea Organigramei și a Statutului de Funcții ale Poliției Locale Piatra Neamț, 
pentru anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4220 din 15.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliu Local; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
78 a Consiliului. 

 
            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 103 autorizații taxi pentru 
realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6611 din 09.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul  
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
       Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
79 a Consiliului.    
  
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7390 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciului 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
       Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
            Dl. Dragoș Chitic– 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. 
80 a Consiliului.    
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în antrepriză de către SC 
Publiserv SRL; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6757 din 10.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
81 a Consiliului.    

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 pentru completarea HCL nr.356 din 26.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2016; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6517 din 09.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Taxe și Impozite Piatra Neamț; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
82 a Consiliului 
 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de reprezentare 
în instanță a Direcșiei Taxe și Impozite Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7309 din 16.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 

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

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr.170/28.05.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7319 din 16.03.2016emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
84 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7660 din 18.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 
cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Vârlan). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
85 a Consiliului. 
 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că dl. 
Consilier local Viorel Strungariu participă din acest moment la ședință. 
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 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 9 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7734 din 21.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 D-na consilier local Ana Monda propune următorul amendament: ”premierea cuplurilor, care au 
împlinit 50 de căsătorie , să se facă de Zilele Orașului”. 
 Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de şedinţă- intervine spunând că printr-o hotărâre de consiliu 
local s-a stabilit ca premierea să fie organizată după aprobarea bugetului local pe anul 2016, motiv 
pentru care s-a introdus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. La această premiere vor fi invitați să 
participe toți consilierii locali, iar data premierii se va stabili de comun acord.  
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia; 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei Consilier local Ana 
Monda, care a fost RESPINS cu 6 voturi Pentru, 14 voturi Împotrivă și 3 voturi Abținere.  
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 15 voturi PENTRU, 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Vîrlan) și 7 voturi 
Împotrivă (d-na consilier local Silvia Baidan, d-na consilier local Ana Ioniță, d-na consilier local Ana 
Monda, dl.consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl. consilier local 
Neculai Timaru și dl.consilier local Iulius Trapiel). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
86 a Consiliului.  

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 10 pentru rectificarea HCL nr.212/31.07.2014 privind completarea valorilor de inventar ale 
unor clădiri și a instalațiilor aferente acestora, date în administrarea unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4149 din 15.02.2016 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 Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
87 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 11 privind modificarea contractului nr.32.468 din 31.07.2015 încheiat între municipiul 
Piatra Neamț și SC Parking SA; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7.042 din 14.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
88 a Consiliului. 

 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind transmiterea în folosință gratuită a centralei termice CT nr.32 și a terenului 
aferent, situat în Bdul Dacia F.nr., către Fundașia Solidaritate și Speranță; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6.983 din 14.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
89 a Consiliului. 

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spațiu din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, către Asociația Sens Civic;       
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4298 din 16.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
90 a Consiliului. 

 
Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind închirierea unui spațiu, pe o perioadă de 1an, din incinta Complexului Mall Forum 
Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, de către Partidul România Unită – Filiala Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6968 din 14.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
91 a Consiliului. 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind abrogarea parțială a HCL nr.303 din 06.10.2014 privind preluarea de către 
municipiul Piatra Neamț a centralelor termice de la SC Locato SA; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6398 din 08.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
92 a Consiliului. 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind înregistrarea unor investiții, în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul 
public; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6302 din 16.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
93 a Consiliului. 

 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind modificarea contractului de asociere nr.36.984 din 01.11.2011, încheiat între 
municipiul Piatra Neamț și SC Euromedia Group SA; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4885 din 10.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
94 a Consiliului. 

 
             

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea directă 
a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat în str. 
Gen.Dăscălescu nr.13, bl.T2;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7804 din 21.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
95 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind modificarea contractului nr.32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul 
Piatra Neamț și SC Ro Com Central SA;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7473 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi Pentru, 6 voturi Împotrivă (d-na consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local 
Ana Ioniță, dl.consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl. consilier 
local Neculai Timaru, dl. consilier local Iulius Trapiel). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
96 a Consiliului. 
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 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ți vânzarea 
directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț - teren; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7475 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
97 a Consiliului. 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piată și vânzarea prin 
licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7507 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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.   
98 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a 
sancțiunilor pentru persoanele a căror autovehicule sunt staționate sau parcate neregulamentar, pe 
domeniul public; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7305 din 16.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
99 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind acceptarea unei donații; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6650 din 24.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
100 a Consiliului. 
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind inventarului parțial al terenurilor proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7155 din 18.03.2016 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 Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
101 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind modificarea art.1 din HCL nr.180 din 28.06.2015 privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. 
SA, a amplasamentului din str. Baltagului nr.8, asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiții ”Piața Centrală Agroalimentară Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț” și 
abrogarea în parte a HCL nr.149/25.05.2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7461 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
102 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind aprobarea P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, strada Veteranilor nr.1A; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.174 din 17.03.2016  emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
103 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind aprobarea P.U.D. – extinderea S+P a Spațiului comercial parter, B-dul Decebal 
nr.71, bl.E2, tronsonul 1; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4.179 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
104 a Consiliului. 
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind propunerea de mandatare a Primarului municipiului Piatra Neamț, în vederea 
îndeplinirii procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului Municipiului Piatra 
Neamț, pentru anul 2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7816 din 21.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane; 
 Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
105 a Consiliului. 
 
               Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică a municipiului Piatra 
Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 7856 din 22.03.2016 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
106 a Consiliului. 
 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț, Poliția 
Municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, 
pentru anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7666 din 18.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
107 a Consiliului. 
 
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7541 din 18.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică Locală și Juridic; 
 Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
108 a Consiliului 
 
              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 4,7 ha aflat în 
proprietatea municipiului Piatra Neamț, în scopul realizării obiectivului ”Înființare perdea de protecție 
forestieră în zona Pietricica, Municipiul Piatra Neamț”, județul Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7435 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
109 a Consiliului. 

 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere spații 
verzi de către CMI Urban SA, în municipiul Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7400 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunașă și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
110 a Consiliului. 
 
             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind Pentru modificarea HCL nr.397/2007 privind desemnarea unei persoane din 
cadrul Direcției Economice pentru ținerea la zi a datoriei și garanțiilor publice locale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7520 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
111 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 privind  actualizarea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor 
de implementare pentru anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7558 din 18.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția  de 
Asistență Socială; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
112 a Consiliului. 
 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7449 din 17.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 
hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
113 a Consiliului. 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.39 pentru modificarea HCL  nr.106 din 28.04.2005 privind aprobarea închirierii pe durată 
determinată a unor terenuri proprietatea publică a municipalității în vederea amenajării de terase 
comerciale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7680 din 21.03.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul  
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Dragoș Chitic– 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. 
114 a Consiliului. 
 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


