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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. ___________ din _____________  
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 
În conformitate cu prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.63 alin.1 lit.e), ale art.68 alin.1 și ale 

art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 
nr.1829 din 11.09.2013, modificată și completată prin Dispoziţia nr.1885 din 16.09.2013, PRIMARUL a 
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. 
Viceprimar - Adrian Grigoraș, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - 
Administrator Public  şi 18 consilieri. Lipsește motivat: d-na consilier local Monica Anton, d-na consilier 
local Ana Monda și dl. consilier local Constantin Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi 
participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na Dorina Staicu – Director Direcţia 
Economică, dl. Dan Andrei – Șef Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport,  dl. Cătălin Curalariu - Șef 
Birou Gospodărie Comunală, dl. Gabriel Muraru – Șef Biroul Comunicare şi Management Integrat, dl. 
Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului 
Permanent al Consiliului Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 20 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei 

Consiliului Local din data de 29.08.2013,  care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei nr. 1829 din 11.09.2013, precizând că proiectul de hotărâre nr.23 este introduse pe ordinea de 
zi, conform Dispoziției nr. 1885 din 16.09.2013. 

D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 1. HOTĂRÂRE pentru completarea Art.1 din HCL nr. 111/2013, modificat prin HCL nr. 277 din 
29.08.2013; 
                - iniţiator – Viceprimar Adrian Grigoraș 
 2. HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 281 din 29.08.2013; 
                - iniţiator – Viceprimar Adrian Grigoraș 
 3. HOTĂRÂRE privind menținerea construcției existente cu destinația locuință – proprietate 
privată – amplasată pe terenul situat în Vasile Cârlova nr.2, cu schimbarea regimului de înălțime, din 
P+2E+M proiectat inițial în P+3E+M; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 4. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Prof. Ioan Zenembisi” unei străzi din municipiul 
Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 6. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea, completarea și actualizarea HCL nr. 7 din 28.01.2010; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 8. HOTĂRÂRE privind  unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanților Consiliului 
Local în societățile comerciale la care municipiul este acţionar sau asociat; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
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 9. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a construcției și terenului aferent în care 
a funcționat CT 50 situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 10. HOTĂRÂRE privind închirierea directă către Ministerul Administrației și Internelor – 
Instituția Prefectului – județul Neamț, a spațiului în suprafață de 205 mp, situat în Piatra Neamț, str. 
Alexandru cel Bun nr.12, proprietatea municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 11. HOTĂRÂRE privind dezlipirea documentației cadastrale identificată prin NC 54368 având 
107 mp în două loturi teren,  în suprafață de 72 mp și respectiv 35 mp; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 12. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 26 mp, 
situat în b-dul Decebal nr.4, bloc H2, în vederea extinderii spațiului comercial existent; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 13. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a serviciului public de 
alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007, aprobat prin HCL nr. 284 
din 26.07.2007; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică             
 14. HOTĂRÂRE privind  modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 2685 din 07.02.2013 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Sedpress Ceahlăul SRL, aprobat prin HCL nr. 18 din 
31.01.2013; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică         
 15. HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Piatra Neamț a unor bunuri, centrale termice tip container; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică                   
 16. HOTĂRÂRE privind reducerea prețului de pornire la licitație cu 20% din valoarea stabilită 
prin HCL nr. 175 din 29.05.2013; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 17. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 de la contractul de concesiune nr. 18.684 din 
10.12.1999, actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI URBAN SA, aprobat prin HCL 
nr. 203/1999; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
       
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață a 
suprafeței de teren de 240 mp, situat în str. Aleea Ulmilor f.n. și vânzarea acestuia; 
                      - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 19. HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței membrilor A.G.A. la unele societăți 
comerciale din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 20. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamț, pentru activități non profit de interes local, pe anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 22. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului privind transportul în regim taxi și de 
închiriere; 
                - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică 
 
          
        D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1885 din 16.09.2013: 

23. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și Direcția 
Județeană pentru Tineret și Sport în vederea organizării evenimentelor dedicate sosirii la Piatra Neamț a 
Ștafetei atletice ”World harmony run”. 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 pentru modificarea Art.1 din HCL nr. 277/29.08.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.588 din 11.09.2013 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. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- 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.284 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 2 privind completarea Art. 1 din HCL nr. 281 din 29.08.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.585 din 11.09.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică și Direcția de Asistență Socială. 
 Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 285 
a Consiliului. 
 

 
D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind  menținerea construcției existente cu destinația locuință – proprietate privată – 
amplasată pe terenul situat în Vasile Cârlova nr.2, cu schimbarea regimului de înălțime, din P+2E+M 
proiectat inițial în P+3E+M. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.30.958 din 09.09.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și 
Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică - 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. 286 
a Consiliului. 
 
  

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind atribuirea denumirii „Prof. Ioan Zenembisi”, unei străzi din Municipiul Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.311 din 22.07.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și 
Cadastru; 

Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 287 
a Consiliului. 
 

D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 5 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2013; 
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 Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.687 din 12.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 288  
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 6 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.624 din 11.09.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală; 
 Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel). 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
289 a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind modificarea, completarea și actualizarea HCL nr. 7 din 28.01.2010;                                                                                                                                                                                                                                                                            

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 28.096 din 08.08.2013 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Investiții și Gospodărie Comunală; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 290 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentanților Consiliului Local în 
societățile comerciale la care municipiul este acţionar sau asociat; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.591 din 11.09.2013 emis de 
către Aparatul Permanent al Consiliului Local; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 291 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind transmiterea în folosință gratuită a construcției și terenului aferent în care a 
funcționat CT 50 situate în str. Burebista f.n. către Asociația ”FUTURE”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.056 din 09.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 292 
a Consiliului. 
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D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind închirierea directă către Ministerul Administrației și Internelor – Instituția 
Prefectului – județul Neamț, a spațiului în suprafață de 205 mp, situat în Piatra Neamț, str. Alexandru cel 
Bun nr.12, proprietatea municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.407 din 10.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 293 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind dezlipirea documentației cadastrale identificată prin NC 54368 având 107 mp, situat 
în b-dul Decebal, zona bloc F1 – H1,  în două loturi teren,  în suprafață de 72 mp și respectiv 35 mp; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 31.425 din 11.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 294 
a Consiliului. 
    
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 26 mp, situat în b-dul 
Decebal nr.4, bloc H2, în vederea extinderii spațiului comercial existent; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25.163 din 10.09.2013 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.
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 295 
a Consiliului. 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind modificarea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr. 36.819 din 31.07.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LOCATO S.A., aprobat 
prin HCL nr. 284 din 26.07.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.426 din 11.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 296 
a Consiliului 
 

D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind modificarea anexei la contractul de închiriere nr. 2685 din 07.02.2013 încheiat între 
municipiul Piatra Neamț și SC Sedpress Ceahlăul SRL, aprobat prin HCL nr. 18 din 31.01.2013 ; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.406 din 10.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat împreună 
cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 297 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind valorificarea centralelor termice tip container, scoase din funcțiune; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.498 din 11.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 298 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind reducerea prețului de pornire la licitație cu 20% din valoarea stabilită prin HCL nr. 
175 din 29.05.2013 și HCL nr. 212 din 21.06.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.411 din 10.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 299 
a Consiliului 
 
   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind modificarea anexei nr.1 de la contractul de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, 
actualizat, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI URBAN SA, aprobat prin HCL nr. 203/1999;  

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31571 din 11.09.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 300 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață a suprafeței de teren de 
240 mp, situat în str. Aleea Ulmilor f.n. și vânzarea acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.557 din 11.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 301 
a Consiliului 
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   D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind actualizarea componenței membrilor A.G.A. la unele societăți comerciale din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.32.116 din 11.09.2013 emis de către 
Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 302 
a Consiliului 
  
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice;. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.579 din 11.09.2013 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 propune adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 303 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 
municipiului Piatra Neamț, pentru activități non profit de interes local, pe anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.576 din 11.09.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
și management. 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 D-na Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 304 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind actualizarea Regulamentului privind transportul în regim taxi și de închiriere; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.31.484 din 11.09.2013 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. 
 D-na Aurelia Simionică- 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. 305 
a Consiliului 
 
 D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport în vederea organizării evenimentelor dedicate sosirii la Piatra Neamț a Ștafetei 
atletice ”World harmony run”. 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.32.149 din 16.09.2013 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 Aurelia Simionică- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
306 Consiliului 
  
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Aurelia Simionică– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

D-na Aurelia SIMIONICA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL  
 

Dl. Florin FECIC -  Secretarul Municipiului –  SS INDESCIFRABIL 
 

  
 
               
 
 

 


