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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 6096 din 02.03.2016 
F- SAPL- 03 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 26.02.2016 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.423 din 19.02.2016, modificată şi completată prin Dispoziţia Primarului nr.448 din 
26.02.2016, Viceprimarul desemnat – dl.Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului 
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 
Viceprimar, dl. Cătălin Misăilă – consilier local delegat, dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului, dl. 
Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 20 consilieri locali. Lipsește motivat: d-na Consilier local 
Monica Anton. 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 Dorina Staicu- Director Direcția Economică, d-na Ana Berea – Director Direcția 
Asistență Socială, 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 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că d-na 

Monica Anton – președinte de ședință lipsește motivat, drept pentru care solicită propuneri din partea 
consilierilor locali pentru înlocuirea președintelui de ședință pentru ședința ordinară de astăzi. 

Dl. Consilier local Vasile Ouatu propune pe dl. Consilier local delegat Cătălin Misăilă. 
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului supune la vot propunerea d-lui Consilier local Vasile 

Ouatu, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
39 a Consiliului.    

 
Dl. Cătălin Misăilă – Președinte de ședință supune la vot Procesele Verbale ale şedintelor 

Consiliului Local din data de 12.01.2016 (ședință ordinară), 28.01.2016 (ședință extraordinară) și 
02.02.2016 (ședință extraordinară), care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
Primarului nr. 423 din 19.02.2016, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr.38 a fost introdus pe 
ordinea de zi, prin  Dispoziţia Primarului nr. 448 din 26.02.2016.  

Dl. Cătălin Misăilă – 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 pentru modificarea HCL nr.277/2012 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ; 
                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.248/2012 privind împuternicirea consilierilor locali 
să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra 
Neamț este asociat sau acționar; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
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3. HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 
sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile Popescu  

4. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
             5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.111/30.03.3012 privind încheierea unui protocol 
de colaborare între municipiul Piatra Neamt şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
         6. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.21/22.01.2016 privind constituirea comisiei de 
evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de 
interes local alocate de la bugetul local pentru anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 7. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 8. HOTĂRÂRE pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din bugetul local al municipiului Piatra Neamț alocat pentru activități nonprofit de interes local, aprobat 
prin HCL nr.61/2008; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
          9. HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unei sume de bani inclusă în bugetul Municipiului 
Piatra Neamț pe anul 2016, pentru mentenanța anuală a obiectivului realizat prin proiectul RO0015; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 10. HOTĂRÂRE 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; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 11. HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea 
unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 12. HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce 
doresc să exercite meseria de administrator de imobile; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.379/17.12.2015 privind aprobarea documentației 
pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare din zona 1, județul Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
           14. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
            15.HOTĂRÂRE pentru actualizarea Regulamentului local privind implicarea (informarea și 
consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism; 
  - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
            16. HOTĂRÂRE privind modificarea pct.4.4 din Contractul de prestări servicii nr.22361 din 
26.05.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL; 
               - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
             17. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al bunurilor imobile proprietate publică 
şi privată a municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
    18. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de închiriere a spaţiilor comerciale din incinta 
Bazarului Municipal; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
   19. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 2 din HCL nr. 134 din 25.04.2012 privind modificarea 
art.1 şi art.2 din HCL nr. 13/2011; 
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 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
             20. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii 
situate în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, str. Cuiejdi nr. 1B, către Asociaţii 
neguvernamentale, non-profit; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
   21. HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de prestări servicii nr. 35293 din 
18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. LOCATIVSERV S.R.L; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
   22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 
public, a investiţiei „Centrul de informare şi promovare turistică în Municipiul Piatra Neamţ”, cod SMIS 
37815; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
             23. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 56332, în 
două loturi de teren, respectiv lot 1 identificat prin NC 61426 şi lot 2 identificat prin NC 61427 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
   24. HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitaţie publică a două bunuri imobile proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
   25. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Raport de evaluare, stabilirea preţului şi vânzarea 
directă a bunului imobil, situat în str. Aleea Ulmilor, nr. 30, bl. A2; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
             26. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 
vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
   27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2015 realizat în baza 
Contractului de delegare de gestiune nr. 46782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi 
S.C. SALUBRITAS S.A; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
   28. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în 
vederea construirii de unităţi locative pentru tineri specialişti, în regim de închiriere ; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 
             29. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de vânzare 
şi vânzarea a două cabinete medicale şi a spaţiilor aferente în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
   30. HOTĂRÂRE privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
URBTRANS să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Piatra Neamt, dreptul de a delega 
gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobarea delegării 
gestiunii acestui serviciu pe traseele principale către operatorul de transport regional S.C. 
„TROLEIBUZUL” S.A. şi delegarea acestui serviciu pentru traseele secundare prin procedura licitaţie 
publică deschisă pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2022; 
 - iniţiator - Viceprimar Vasile POPESCU 

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 
Neamţ, pe anul 2016; 

   - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
 32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 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 Vasile POPESCU 
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       34. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor 
de reprezentare în instanță a Direcției de Asistență Socială Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
      35. HOTĂRÂRE privind reglementarea acordării stimulentului educațional, sub formă de 
tichete sociale, copiilor din familii defavorizate, în vederea eficientizării măsurii de stimulare a accesului 
în învățământul preșcolar; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 
       36. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului, pe anul 2016; 
 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC 
       37. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 
  

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre 
introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 448 din 21.01.2016: 

 
               38.HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului special pentru asigurarea mandatului 
de reprezentare a intereselor acţionarului majoritar – municipiul Piatra Neamţ la S.C. LOCATO S.A. în 
procedura falimentului; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 pentru actualizarea anexei la  HCL nr. 277/2012 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4709 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică și Juridic; 
 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
40 a Consiliului. 

 
            Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 pentru modificarea HCL nr.248/2012 privind împuternicirea consilierilor locali să 
reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra 
Neamț este asociat sau acționar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4711 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrare Publică și Juridic; 
       Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Se procedează la înmânarea buletinului de vot secret. 
 Dl. Consilier local Strungariu Viorel – Președinte comisia de validare – prezintă rezultatul 
votului secret, astfel : 
 - total voturi : 21 
 - voturi valabil exprimate : 22 
  - voturi PENTRU : 22 
  - voturi Impotrivă : 0 
 - voturi nule: 0 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
41 a Consiliului.    
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              Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din 
cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3991 din 18.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 
       Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
            Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
42 a Consiliului.    
 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4750 din 19.02.2016 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.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
43 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.5 privind modificarea HCL nr.111/30.03.2012 privind încheierea unui protocol de 
colaborare între Municipiul Piatra Neamț și camera de Comerț și Industrie Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4435 din 17.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 

D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament:” Contravaloarea 
documentației de proiectare va fi suportată de Municipiul Piatra Neamț, în limita sumei de 10.000 
lei”; 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de d-na 
consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună 
cu amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu 19 voturi Pentru și 3 voturi Abținere (dl.consilier local 
Ion Cazacu, dl.consilier local Gheorghe Deaconu, dl.consilier local Constantin Teodorescu). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR.44 a Consiliului. 

 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind completarea anexei la HCL nr.21/2016 privind constituirea comisiei de evaluare și 
selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local 
alocate de la bugetul local pentru anul 2016 ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3872 din 14.01.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 

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

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

hotărâre nr.7 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3863 din 11.02.2016 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. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
46 a Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
bugetul local al municipiului Piatra Neamț alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat 
prin HCL nr.61/2008; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3869 din 11.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Comunicare și Management Integrat; 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: ”se modifică art.44 din 
regulament, astfel: se acordă prima tranșă de 50% din suma finanțată pentru toate categoriile de 
proiecte, la solicitarea acestora, după semnarea contractului de finanțare. Ultima tranșă este de 15%  
pentru proiectele din categoria Cultură, iar pentru celelalte categorii 10%. Tranșele intermediare se 
acordă numai după decontarea conformă a primei tranșe. Ultima tranșă se virează numai după 
depunerea rapoartelor finale de activitate împreună cu documentele justificative aferente 
proiectelor”. 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către d-na 
consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
47 a Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 9 privind aprobarea utilizării unei sume de bani inclusă în bugetul Municipiului Piatra 
Neamț pe anul 2016, pentru mentenanța anuală a obiectivului realizat prin proiectul RO0015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4444 din 17.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Dezvoltare și Implementare Proiecte; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
48 a Consiliului.  

 
Dl. Cătălin Misăilă– 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
49 a Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 11 privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea unităților 
de învățământ preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4151 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
50 a Consiliului. 

 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc să 
exercite meseria de administrator de imobile; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3799 din 11.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală – Compartiment pentru Sprijinirea și Îndrumarea Asociațiilor de 
Proprietari;  
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
51 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.379/17.12.2015 privind aprobarea documentației pentru 
atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare din zona 1, județul Neamț;       
 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 
Investiții și Gospodărie Comunală – Compartiment pentru Sprijinirea și Îndrumarea Asociațiilor de 
Proprietari;  
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 Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
52 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.14 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4094 din 15.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
53 a Consiliului. 
 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 pentru actualizarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) 
publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1829 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Urbanism și Cadastru; 
 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
54 a Consiliului. 
 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind modificarea Contractului de prestări servicii nr. 22.361 din 26.05.2015, încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4245 din 16.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
55 a Consiliului. 

 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată şi publică a 
municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2680 din 23.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
56 a Consiliului. 

 
            Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind modificarea tarifului de închiriere a spaţiilor comerciale din incinta Bazarului 
Municipal; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4652 din 18.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
57 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.19 privind abrogarea art. 2 din HCL nr. 134 din 25.04.2012 privind modificarea art. 1 şi 
art. 2 din HCL nr. 13/2011;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3730 din 10.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
58 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din incinta 
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către asociaţii neguvernamentale, non-
profit;    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3059 din 04.02.2016 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 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Consilier local Viorel Strungariu propune următorul amendament: ”includerea pe liste a 
solicitării Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat” ; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 
Viorel Strungariu, care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na consilier local Ana 
Ioniță); 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: ”să se dea in folosință 
gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii”; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier local 
Aurelia Simionică, care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă și 2 voturi Abținere. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 17 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (d-na consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local 
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Ana Ioniță, dl.consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
local Neculai Timaru). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
59 a Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind completarea Contractului de prestări servicii nr. 35.293 din 18.09.2014, încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3.259 din 05.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
60 a Consiliului. 
 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului domeniul public, a investiţiei “Centrul 
de informare şi promovare turistică în Municipiul Piatra Neamţ”, cod SMIS 37815 ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2194 din 12.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.   
61 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 Privind dezlipirea în două loturi, a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 56332; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2430 din 12.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia; 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
62 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a două bunuri imobile 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4503 din 17.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 



 11 

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

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea directă a 
bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în municipiul Piatra 
Neamţ, Aleea Ulmilor nr. 30, bl. A2, în suprafaţă de 293 mp; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4593 din 18.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
64 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 
directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 
parte indiviză; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4609 din 18.02.2016emis 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 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
65 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2015, realizat în baza Contractului 
de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 
SALUBRITAS S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4282 din 17.02.2016  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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
66 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind transmiterea unui teren în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în 
vederea construirii de unităţi locative pentru tineri specialişti, în regim de închiriere; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4421 din 17.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
67 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de vânzare şi vânzarea 
cabinetelor medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3853 din 18.02.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
68 a Consiliului. 
 
               Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS să exercite 
unele drepturi în numele municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 4.425 din 17.02.2016 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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 20 voturi PENTRu și 2 voturi Abținere (dl.Viceprimar desemnat Dragoș Chitic, dl. Consilier 
local Adrian Grigoraș). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
69 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4667 din 18.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
70 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 56.308 din 14.12.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane, Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local și Direcția de Asistență Socială 
Piatra Neamț; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 



 13 

 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
71 a Consiliului. 
 
              Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.33 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; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4028 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 
Asistență Socială Piatra Neamț; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
72 a Consiliului 
 
              Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de reprezentare 
în instanță a Direcției de Asistență Socială Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4029 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 
Asistență Socială Piatra Neamț; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
73 a Consiliului. 

 
             Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind reglementarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, 
copiilor din familii defavorizate, în vederea eficientizării măsurii de stimulare a accesului în 
învățământul preșcolar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4033 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia de 
Asistență Socială Piatra Neamț; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
74 a Consiliului. 
 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului, pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4727 din 19.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
75 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.37 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă; 
 Dl.consilier local Constantin Teodorescu propune pe dl. Viceprimar desemnat Dragoș Chitic. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-lui consilier local 
Constantin Teodorescu, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
76 a Consiliului. 
 

Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.38 privind desemnarea administratorului special pentru asigurarea mandatului de 
reprezentare a intereselor acţionarului majoritar – municipiul Piatra Neamţ la S.C. LOCATO S.A. în 
procedura falimentului; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4947 din 23.02.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
77 a Consiliului. 
 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Cătălin Misăilă– Preşedinte de şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 
 

Dl. Cătălin MISĂILĂ– Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
 

 
 
 
 

SAPJ/NM/25.01.2016 


