
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 29.967 din 30.07.2013 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.07.2013 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.1465 din 18.07.2013, modificată și completată prin Dispoziţia nr.1489 din 24.07.2013, 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. Lipsesc motivat: dl.consilier local Gheorghe Balan, dl.consilier 
local Vasile Popescu, dl. Consilier local Ghiocel Tonco. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. 
Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, dl. 
Răzvan Orza – Serviciul Administrare Patrimoniu, d-na Lucica Popârda – Director  Direcția Dezvoltare 
Implementare Proiecte, dl. Gabriel Muraru – Serviciu 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.
Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei Consiliului 

Local din data de 26.04.2013,  care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

nr. 1025 din 22.05.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.24 la nr.28 sunt introduse pe ordinea 
de zi, iar proiectele de hotărâre nr.17 și nr. 21 au fost RETRASE de pe ordinea de zi, conform Dispoziției 
nr.1489 din 24.07.2013.

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

Dl.  Victor  Marghidan  –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  ca  proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind 
conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț, să fie dezbătut primul pe ordinea de 
zi, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  
1.  HOTĂRÂRE privind aprobare PUD – terasă acoperită,  aferentă Restaurantului  proprietate 

privată, din Piața Mihail Kogălniceanu nr. 4;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

2. HOTĂRÂRE  privind prelungirea străzii Bogdan Vodă prevăzută în PUZ aprobat prin HCL nr. 
44 din 28.02.2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

3.  HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public al municipiului Piatra Neamț în domeniul 
privat al municipiului Piatra Neamț al bunului imobil teren în suprafață de 5 mp situat în b-dul Decebal nr.  
9;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

4. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 49 de ani, a suprafeței  
de teren de 16 mp situată în Piața 22 Decembrie f.n., către Parohia ”Sfântu Mare Mucenic Gheorghe”, în  
vederea extinderii bisericii existente;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

5.  HOTĂRÂRE   privind  înregistrarea  în  patrimoniul  municipiului  Piatra  Neamț,  domeniul 
public, a unei investiții realizată la Centrul Social Împreună;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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6.  HOTĂRÂRE   privind  aprobarea  inventarului  parțial  al  terenurilor  proprietate  privată  a 
municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

7.  HOTĂRÂRE  privind transmiterea ca bunuri de retur a autovehiculului BOBCAT S650 și a 
achipamentelor aferente către SC PUBLISERV SRL;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

8.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii  de inventar, însușirea 
valorilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și 
vânzarea acestora;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

9.  HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 46 mp, 
situat  în  b-dul  Republicii,  nr.  25  către  SC MEDASIMPEX SRL în  vederea  construirii  unui  bloc  de 
garsoniere;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

10. HOTĂRÂRE  privind  concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp, 
situat în b-dul Decebal, nr. 4, bl. H2, f.n. către SC INTELPROIECT SRL, în vederea extinderii sediului  
societății – Birou și Atelier de proiectare;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             
11. HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 120 mp, 

situat  în  str.  Elena  Cuza,  nr.  12B,  către  SC  CEREMONIA  SRL,  în  vederea  extinderii  construcției  
existente;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             

12.  HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 5 mp, 
situat  în  b-dul  Decebal  nr.  9,  către  SC METEX BIG SA, în  vederea  extinderii  spațiului  commercial 
existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

13.  HOTĂRÂRE   pentru  modificarea  HCL  nr.  93/05.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
“RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ȘI CULTURALE – CURTEA 
DOMNEASCĂ,  DIN  MUNICIPIUL  PIATRA  NEAMȚ  -  PRIN  AMENAJĂRI  URBANISTICE, 
AMENAJĂRI ALE CIRCULAȚIILOR PIETONALE ȘI CAROSABILE – PASAJ AUTO SUBTERAN, 
PARCAJE SUBTERANE”/cod SMIS 11177, precum și a cheltuielilor legate de proiect;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

14. HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2013 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

15. HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

16.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCATO S.A., 
pentru anul 2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

17.  HOTĂRÂRE   pentru  aprobarea  Raportului  privind  reevaluarea  activelor  fixe  aflate  în 
patrimoniul municipiului Piatra Neamț;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale  aparatului  de 

specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

19.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcției Taxe și 
Impozite pe anul 2013;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
20.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Statului de personal 

ale Centrului Social Pietricica;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
21. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 340 din 7.11.2012;
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
22. HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și persoane 

juridice;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
23. HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
        
     
        Dl. Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1489 din 24.07.2013:

24. HOTĂRÂRE  privind stabilirea contribuției Municipiului Piatra Neamț aferentă Cap.I art.2 și 
Cap.III art.3, în cadrul contractului de asociere nr.30.073 din 26.07.2011;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
25. HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
26.  HOTĂRÂRE   privind aprobarea repartizării  unei locuințe  proprietatea  municipiului  Piatra 

Neamț;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
27.  HOTĂRÂRE   pentru  modificarea  prin  Act  Adițional  a  Contractului  de  finanțare 

nerambursabilă nr.18.199 din 28.06.2013 privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul categoriei 
Social în anul 2013;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
28. HOTĂRÂRE  privind stabilirea destinației de locuințe a unui bun imobil – construcție situat 

în municipiul Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bloc 10;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23  privind  conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț domnului 
Daniel Tătaru;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26409 din 23.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
dl. Viorel Strungariu – Președintele comisiei de validare a Consiliului Local dă citire Procesului 

Verbal al comisiei :
- total voturi : 20
- voturi nule : 1
- valabil exprimate : 19
- voturi Pentru : 18
- voturi Impotrivă : 1

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

Dl.  Consilier  local  Gheorghe  Dumitreasa  îl  felicită  pe  dl.  Daniel  Tătaru  pentru  activitatea  sa 
dedicată învățământului.
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Dl. Daniel Tătaru mulțumește Consiliului Local pentru decizia de a-l numi Cetațean de Onoare al 
Municipiului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobare PUD – Terasă acoperită,  aferentă Restaurantului  proprietatea SC CRIS 
EXPRES SRL din P-ța Mihail Kogălniceanu nr.4;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.20.131 din 17.07.2013 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.

Dl.Victor  Marghidan-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  care  a  fost 
aprobat cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Viorel Strungariu).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.232   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind  prelungirea  străzii  Bogdan Vodă prevăzută în  PUZ aprobat  prin HCL nr.44 din 
28.02.2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25307 din 15.07.2013 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.

Dl.Victor  Marghidan-  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.233   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind trecerea din domeniul public în domeniul  privat al municipiului Piatra Neamț al 
bunului imobil teren în suprafața de 5 mp, situat îm B-dul Decebal nr.9.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23.872 din 02.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor  Marghidan-  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.234   

a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.4 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 49 de ani, a suprafeței de teren de 16 
mp  situată  în  Piața  22  Decembrie  f.n.,  către  Parohia  ”Sfântu  Mare  Mucenic  Gheorghe”,  în  vederea 
extinderii bisericii existente;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23.872 din 02.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- 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. 235   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.5  privind  înregistrarea  în  patrimoniul  municipiului  Piatra  Neamț,  domeniul  public,  a  unei 
investiții realizate la Centrul Social Împreună;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25181 din 15.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia
Dl.Victor Marghidan- 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. 236   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.20022 din 15.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- 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.   

237   a Consiliului.  

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.7  privind  transmiterea  ca  bunuri  de  retur  a  autovehiculului  BOBCAT  S650  și  a 
echipamentelo0r aferente către SC Publiserv SRL; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23.479 din 01.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- 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. 238   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea valorilor de piață 
ale unor bunuri imobile apartinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.705 din 09.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 239   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 46 mp situat în b-dul 
Republicii nr. 25, către SC MEDASIMPEX SRL, în vederea construirii unui bloc de garsoniere;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.141 din 04.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Un reprezentant al Asociației de Locatari nr.95 aduce la cunoștința Consiliului Local că astăzi a 

depus la Primăria municipiului un memoriu, cu privire la reexaminarea proiectului de construcție al SC 
Medasimpex SRL, precum și al docmentelor.

Dl.Primar Gheorghe Ștefan – menționează că solicitarea celor de la SC Medasimpex SRL este 
legală, iar neaprobarea ei poate fi considerată un abuz in serviciu. De asemenea, informează asociația de 
proprietari că se poate îndrepta în instanța de judecată și dacă funcționarii publici care au intocmit actele 
au încălcat legea, instanța va anula autorizația de construire.

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului intervine spunând că avizele și acordurile necesare nu 
au fost încă evaluate.

Reprezentantul Asociației de Locatari nr.95 menționează că acel bloc de garsoniere, care urmează 
a se construi intr-un spațiu deja aglomerat, este mult prea mult pentru locatari. Intrucât aceștia sunt în 
vârstă, nu se vor adresa instanței de judecată.

Dl.Primar  Gheorghe  Ștefan  subliniază  faptul  că  autorizația  de  construire  se  va  emite,  dacă 
societatea va obține toate avizele necesare, acum se supune aprobării o simplă concesionare a terenului.

Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 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. 240   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind  concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp, situat în b-dul 
Decebal,  nr. 4, bl.  H2, f.n. către SC INTELPROIECT SRL, în vederea extinderii  sediului societății  – 
Birou și Atelier de proiectare;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.17463 din 12.07.2012 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor  Marghidan-  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. 241   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. 
Elena Cuza, nr. 12B, către SC CEREMONIA SRL, în vederea extinderii construcției existente;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.964 din 12.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 242   
a Consiliului.
  

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 5 mp, situat în b-dul 
Decebal nr. 9, către SC METEX BIG SA, în vederea extinderii spațiului comercial existent;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.950 din 11.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 243   
a Consiliului.

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.13  privind  pentru  modificarea  HCL  nr.  93/05.03.2009  privind  aprobarea  proiectului 
“RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ȘI CULTURALE – CURTEA 
DOMNEASCĂ,  DIN  MUNICIPIUL  PIATRA  NEAMȚ  -  PRIN  AMENAJĂRI  URBANISTICE, 
AMENAJĂRI ALE CIRCULAȚIILOR PIETONALE ȘI CAROSABILE – PASAJ AUTO SUBTERAN, 
PARCAJE SUBTERANE”/cod SMIS 11177, precum și a cheltuielilor legate de proiect;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25.582 din 16.07.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare 
și Implementare Programe;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 244   
a Consiliului

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.762 din 12.07.2013 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  Viceprimar  Aurelia  Simionică  prezintă  următorul  amendament :  „Diminuarea  valorilor  

prevăzute în cap.51.02, cap.74.02 și cap.70.01 și suplimentarea cap.70.02 cu suma de 500.000” ;
Dl.Victor  Marghidan-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 

Viceprimar Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.Victor Marghidan- 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. 245   
a Consiliului

  Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.23.901 din 04.07.2013 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.
Dl.Victor  Marghidan-  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. 246   
a Consiliului

  Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCATO S.A.,  pentru anul 
2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.24.233 din 04.07.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
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Dl.Victor Marghidan- 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. 247   
a Consiliului

  
Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 

hotărâre  nr.18  privind aprobarea  organigramei  și  a  statului  de funcții  ale  aparatului  de specialitate  al 
Primarului Municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25.361 din 15.07.2013 emis de către 
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Biroul  Resurse 
Umane;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- 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. 248   
a Consiliului

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcției Taxe și Impozite pe 
anul 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.25.324 din 15.07.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  respectiv Direcția Taxe și 
Impozite;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- 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. 249   
a Consiliului

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Statului de personal ale Centrului 
Social Pietricica, pe anul 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.377 din 23.07.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 
Socială și Biroul Resurse Umane;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- 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. 250   
a Consiliului

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și persoane juridice;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26413 din 28.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

D-na Viceprimar Aurelia Simionică prezintă următorul amendament : ” se suplimentează pct.8 din  
anexa la prezenta, cu suma de 5.000 lei, valoarea totală acordată fiind de 15.000 lei”.
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Dl.Victor  Marghidan-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 
Viceprimar Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.Victor  Marghidan-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.24 privind stabilirea contribuției municipiului Piatra Neamț aferentă Cap.II – art.2 și Cap.III – 
art.3, în cadrul Contractului de Asociere nr.30.073 din 26.07.2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.411 din 23.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, 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.   
252   Consiliului  

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.575 din 24.07.2013 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.
Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial, care a fost 

aprobat cu 18 voturi PENTRU, 1 vot Abținere (d-na consilier local Monica Anton) și 1 vot Împotrivă 
(dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel).

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

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea repartizării unei locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.345 din 23.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl.Victor Marghidan- 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.   
254   a Consiliului  

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre  nr.27  pentru  modificarea  prin  Act  Adițional  a  Contractului  de  finanțare  nerambursabilă 
nr.18.199 din 28.06.2013 privind finanțarea acțiunilor/activităților din cadrul categoriei Social în anul 
2013, aprobat prin HCL nr.233/27.06.2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.551 din 24.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Comunicare și Management Integrat;

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.
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Dl.Victor Marghidan- 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.   
255   a Consiliului  

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind stabilirea destinației de locuințe a unui bun imobil – construcție situat în municipiul 
Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bl.10;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.26.658 din 25.07.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții și Serviciul Administrare Patrimoniu;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Victor Marghidan- 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.   

256   a Consiliului  

Dl.Victor  Marghidan-  Preşedinte  de  şedinţă-  aduce  la  cunoștința  Consiliului  Local  Decizia 
nr.47/2013, transmisă de Camera de Conturi Județeană Neamț.

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  Dl.Victor  Marghidan–  Preşedinte  de  Şedinţă  –  declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă –  

Dl. Florin FECIC -  Secretarul Municipiului –  

Verificat,      Întocmit,
           Șef SAPL, Nicoleta MATEI
       Oana SÂRBU
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