
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 19.934 din 31.05.2013 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.05.2013 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.1025 din 22.05.2013, modificată și completată prin Dispoziţia nr.1111 din 28.05.2013 și modificată 
prin Dispoziţia nr.1138 din 29.05.2013, 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  21 consilieri.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – 
Consultant administrație publică, d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, dl. Dan Andrei - Șef 
Birou Autorizări  Comerciale  și  Transport,  d-na Carmen Căpitanu -  Șef Serviciu Cadastru și  Registru 
Agricol, dl. Răzvan Orza – Serviciul Administrare Patrimoniu, 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 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Dragoș Chitic – 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

1025 din 22.05.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.43 la nr.48 sunt introduse pe ordinea de 
zi  prin Dispoziţia nr. 1111 din 28.05.2013, iar proiectele de hotărâre nr.20, nr.21, nr.29 și 38 au fost 
RETRASE de pe ordinea de zi, conform Dispozițiilor nr.1111 din 28.05.2013 și nr.1138 din 29.05.2013.

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

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă propune ca proiectul de hotărâre nr.42 privind alegerea 
Președintelui  de  ședință,  să  fie  dezbătut  ultimul  pe  ordinea  de  zi,  propunere  care  a  fost  aprobată  cu 
unanimitate de voturi.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață ale unor 

bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

2.  HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație  publică a terenului în suprafață de 48 mp 
situat în str. Mihai Viteazu, f.n. în vederea extinderii spațiului comercial existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 1567mp în două loturi: 1 – în 
suprafață de 1269mp  şi  2 – în suprafață de 298 mp, a Rapoartelor de evaluare nr. 18.399/2013 și nr.  
18.400/2013, însușirea valorilor de piață ale bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului 
Piatra Neamț, aprobarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile terenuri situate în str. Tineretului nr. 31 
și împuternicirea S.C. CMI Urban S.A. să efectueze demersurile legale în vederea înstrăinării prin licitație 
publică a lotului nr. 1;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat 
al municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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5.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  contractului  de  concesiune  a  serviciului  public  de 
alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007 încheiat între municipiul 
Piatra Neamț și S.C. LOCATO S.A.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

6.  HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 1 din 28.01.2010 privind administrarea imobilelor 
proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

7.  HOTĂRÂRE privind excluderea din contractul de service nr. 22.315 din 01.06.2011 încheiat 
între municipiul Piatra Neamț și S.C. LOCATO S.A., a centralelor termice care deservesc unitățile școlare 
și predarea acestora în administrarea unităților școlare;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

8.  HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 70 mp, 
situată în b-dul Traian fn din Municipiul Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

9.  HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație  publică a terenului în suprafață de 21 mp 
situat în b-dul Decebal nr. 35, bl. I4, sc. F, în vederea extinderii spațiului comercial existent;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

10.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  de evaluare nr. 18.511/2013 a bunului imobil 
situat în B-dul Republicii nr. 5;

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             
11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Rapoartelor de evaluare nr. 18.512/2013 și nr. 18.513/2013, 

însușirea  valorilor  de  piață  ale  bunurilor  imobile  aparținând  domeniului  privat  al  municipiului  Piatra 
Neamț, aprobarea valorii de inventar și vânzarea acestora;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             

12. HOTĂRÂRE privind atribuirea a 25 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport 
persoane în regim taxi;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

13.  HOTĂRÂRE privind recunoașterea și însușirea limitelor  unității  administrativ  – teritoriale 
Piatra Neamț cu comunele limitrofe;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

14.  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, 
AMENAJĂRILE  ALE  CIRCULAȚIILOR  PIETONALE  ȘI  CAROSABILE  –  PASAJ  AUTO 
SUBTERAN, PARCAJE SUBTERANE”/cod SMIS 11177, precum și a cheltuielilor legate de proiect;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

16.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  Școala 
Gimnazială  Nr.  8  Piatra  Neamț  pentru  organizarea  Concursului  Național  “Educație  Rutieră-Educație 
Rutieră pentru Viață” etapa județeană;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
17.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Liceul de 

Arte „Victor Brauner” pentru organizarea celei de-a VI-a ediții a Concursului Național de Muzică Usoară 
„Camena”;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru organizarea Festivalului Național de Dans „Împreună pentru 
viitor” din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

19.  HOTĂRÂRE privind încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra Neamț  și  Centrul 
pentru Cultură și Arte  „Carmen Saeculare” pentru susținerea proiectului  Editarea și tiparirea culegerii 
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„Floarea de fragă și șoimul.-Alte flori alese din folclorul nemțean”, autori Ermina Dobreanu și Gheorghe 
Țigău;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
20.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat  între municipiul Piatra Neamț și Gabriela 

Niță pentru susținerea financiară parțială,  necesară participarii  la un program de master din Norvegia, 
unde a obținut o bursă de un an la Universitatea BI Norwegian Business School din Oslo;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
21. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Aldea Ionuț 

Răzvan pentru susținerea financiară parțială, necesară participarii tinerei artiste Andreea Aldea Lavinia la 
festivaluri și concursuri naționale de muzică;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
22.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Uniunea 

Artistilor Plastici din România pentru organizarea unei expoziții tematice dedicate Zilelor  Orasului;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
23.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația 

Future pentru derularea proiectului Concurs de Alergare Montana „Bate Toaca”;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
24.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația 

Universul Prieteniei pentru derularea proiectului Tabara de creație și recreație : Piatra Neamț - locul unde 
răsare bucuria;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
25. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația de 

Minifotbal Neamț pentru derularea proiectului „Cupa României la Minifotbal, editia a IV-a”;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
26.  HOTĂRÂRE privind constituirea  comisiei  de  evaluare  și  selecționare  a  proiectelor  cu 

finanțare nerambursabilă din  bugetul local pe anul 2013;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
27.  HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 „Cultură, recreere și 

religie” pentru organizarea Zilelor Orașului și primirea unor delegații;

               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
28. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Camera de 

Comerț  și  Industrie  Neamț  pentru  organizarea  Zilei  Internaționale  a  Copilului  și  a  unor  manifestări 
dedicate Zilelor Orașului;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

29.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și  Asociația 
Culturală “Conta” pentru atribuirea pe o perioadă determinată a unei centrale termice dezafectate dintr-o 
zonă cu o afluență mare a publicului pietrean, în vederea realizării unui centru cultural;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

30.  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

31.  HOTĂRÂRE privind majorarea  capitalului  social  al  S.C. Perla  Invest  S.R.L.  cu suma de 
335.000 lei;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Perla Invest S.R.L.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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33. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Parking S.A.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

34. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli S.C. CMI URBAN S.A.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

35. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritas S.A.; 
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

36. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. LocativServ S.R.L.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

37. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publiserv S.R.L.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

38.  HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.  248  din  31.07.2012  privind  împuternicirea 
consilierilor locali  să reprezinte  interesele  municipiului  Piatra Neamţ în societăţile comerciale,  la care 
municipiul este acţionar sau asociat;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

39.HOTĂRÂRE privind  aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în subantrepriză 
de către S.C. Publiserv S.R.L.;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

40.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului pentru înființarea autogării S.C. Troleibuzul S.A. în 
Piața Republicii nr. 50;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

41.HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații de către municipiul Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

42.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1111 din 28.05.2013:

43.  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 
anul 2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

44.  HOTĂRÂRE privind  numirea  d-nei  Popescu  Mariana  Loredana  în  funcția  publică  de 
conducere de Șef Serviciu – Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

45.  HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  Clubul 
Sportiv Ecvestru Piatra Neamț, în vederea organzării Concursului Național de Sărituri peste obstacole ” 
Cupa Municipiului Piatra Neamț”, în perioada 20-23 iunie 2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

46.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația 
Județeană de Șah Neamț, în vederea organizării ”Cupei Municipiului Piatra Neamț”, în perioada 20-23 
iunie 2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

47. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și PFA Cozma 
Oana Talida, în vederea organizării concursului Miss și Mister Junior Piatra Neamț, cu ocazia zilei de 1 
Iunie 2013;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

48.  HOTĂRÂRE privind alocarea  unei  sume de bani  pentru deplasarea  ansamblului  folcloric 
”Floricică de la Munte” și a unei delegații din partea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, în 
orașul ănfrățit Bergama, Turcia;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.1 privind aprobarea Rapoartelor  de evaluare,  stabilirea  prețurilor  de piață  ale  unor  bunuri 
imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15091 din 22.04.2013 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.consilier local Constantin Teodorescu propune următorul amendament :”majorarea prețului de  

pornire la licitație cu 9 Euro pentru pct.1 si pct.3 din anexa nr.4 la proiectul de hotărâre, respectiv  
pentru pct.1 prețul de pornire la licitație să fie de 35euro/mp și pentru pct.3 prețul de pornire la licitație  
să fie de 20 euro/mp”.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. consilier 
local Constantin Teodorescu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.166   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.2 privind  concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 48 mp situat în str. 
Mihai Viteazu, f.n. în vederea extinderii spațiului comercial existent;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.16.581 din 08.05.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

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

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.167   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.3 privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 1567mp în două loturi: 1 – în suprafață 
de 1269mp  şi  2 – în suprafață de 298 mp, a Rapoartelor de evaluare nr. 18.399/2013 și nr. 18.400/2013,  
însușirea  valorilor  de  piață  ale  bunurilor  imobile  aparținând  domeniului  privat  al  municipiului  Piatra 
Neamț, aprobarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile terenuri situate în str. Tineretului nr. 31 și 
împuternicirea S.C. CMI Urban S.A. să efectueze demersurile legale în vederea înstrăinării prin licitație 
publică a lotului nr. 1;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18402 din 21.05.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

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

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.168   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.4  privind  aprobarea  inventarului  parțial  al  terenurilor  aparținând  domeniului  privat  al 
municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.17821 din 17.05.2013 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.
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Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 169   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.5 privind modificarea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie 
termică prin sistemul SACET nr. 36.819 din 31.07.2007 încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. 
LOCATO S.A;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18098 din 20.05.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrare Patrimoniu;

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

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 170   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.6  pentru completarea HCL nr.1 din 28.01.2010 privind administrarea imobilelor proprietate 
publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul preuniversitar;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.11.319 din 20.05.2013 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. Dragoș Chitic- 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.   

171   a Consiliului.  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.7  privind excluderea  din  contractul  de  service  nr.  22.315  din  01.06.2011  încheiat  între 
municipiul Piatra Neamț și S.C. LOCATO S.A., a centralelor termice care deservesc unitățile școlare și 
predarea acestora în administrarea unităților școlare; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.224 din 20.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 172   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.8 privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren de 70 mp, situată în b-
dul Traian fn din Municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15075 din 20.04.2013 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.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 173   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.9 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 21 mp situat în b-dul 
Decebal nr. 35, bl. I4, sc. F, în vederea extinderii spațiului comercial existent;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.42.648 din 18.03.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 174   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea  Raportului  de evaluare nr. 18.511/2013 a bunului imobil situat în B-dul 
Republicii nr. 5; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18515 din 21.05.2012 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.
D-na Viceprimar  Aurelia  Simionică  propune următorul  amendament :  ”majorarea cu 100% a 

prețului stabilit prin Raportul de Evaluare”.
Dl.  Dragoș  Chitic-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 

Viceprimar Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.  Dragoș  Chitic-  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. 175   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.11  privind aprobarea  Rapoartelor de evaluare nr. 18.512/2013 și nr. 18.513/2013, însușirea 
valorilor  de  piață  ale  bunurilor  imobile  aparținând  domeniului  privat  al  municipiului  Piatra  Neamț, 
aprobarea valorii de inventar și vânzarea acestora;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.719 din 22.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 176   
a Consiliului.
  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind atribuirea a 25 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în 
regim taxi;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.167 din 20.05.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Autorizări 
Comerciale și Transport;

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

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 177   
a Consiliului.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.13 privind recunoașterea și însușirea limitelor unității administrativ – teritoriale Piatra Neamț 
cu comunele limitrofe;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18241 din 20.05.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru și 
Registrul Agricol;

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

aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 178   
a Consiliului

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.14  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, 
AMENAJĂRILE  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.17.739 din 16.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 179   
a Consiliului

  Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.15 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2012;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.17.404 din 15.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 180   
a Consiliului

  Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.16 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Școala Gimnazială Nr. 
8 Piatra Neamț pentru organizarea Concursului Național “Educație Rutieră-Educație Rutieră pentru Viață” 
etapa județeană;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19287 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 181   
a Consiliului

  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.17 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Liceul de Arte „Victor 
Brauner” pentru organizarea celei de-a VI-a ediții a Concursului Național de Muzică Usoară „Camena”;;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.275 din 28.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- 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. 182   
a Consiliului

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.18  privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț pentru organizarea Festivalului Național de Dans „Împreună pentru viitor” din cadrul 
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.277 din 28.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- 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. 183   
a Consiliului

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.19 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Centrul pentru Cultură 
și Arte „Carmen Saeculare” pentru susținerea proiectului Editarea și tiparirea culegerii „Floarea de fragă și 
șoimul.-Alte flori alese din folclorul nemțean”, autori Ermina Dobreanu și Gheorghe Țigău;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15970 din 26.04.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 184   
a Consiliului

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.22  privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  Uniunea Artistilor 
Plastici din România pentru organizarea unei expoziții tematice dedicate Zilelor  Orasului;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.14704 din 22.04.2013 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.
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Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.23 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Future pentru 
derularea proiectului Concurs de Alergare Montana „Bate Toaca”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.287 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- 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.   
186   Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.24  privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Universul 
Prieteniei pentru derularea proiectului Tabara de creație și recreație : Piatra Neamț - locul unde răsare 
bucuria;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.15.970 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- 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.   
187   Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.25 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația de Minifotbal 
Neamț pentru derularea proiectului „Cupa României la Minifotbal, editia a IV-a”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.12.991 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- 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.   
188   Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.26  privind  constituirea  comisiei  de  evaluare  și  selecționare  a  proiectelor  cu  finanțare 
nerambursabilă din  bugetul local pe anul 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.294 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.27 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” pentru 
organizarea Zilelor Orașului și primirea unor delegații;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.296 din 28.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.28 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și 
Industrie Neamț pentru organizarea Zilei Internaționale a Copilului și a unor manifestări dedicate Zilelor 
Orașului;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.298 din 28.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.30 privind  modificarea  și  completarea  actului  constitutiv  și  a  statutului  Asociației  de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.827 din 23.05.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul 
Administrație Publică Locală;

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

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

192   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.31 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. cu suma de 335.000 lei;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.485 din 21.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 

aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na consilier local Monica Anton).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

193   a Consiliului  
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Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.32 privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Perla Invest S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.698 din 22.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.33 privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Parking S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.697 din 22.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.34 privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli S.C. CMI URBAN S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.693 din 22.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,  care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.35 privind  aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritas S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.694 din 22.05.2013 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.

Dl.  Dragoș  Chitic-  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.   
197   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.36 privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. LocativServ S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.699 din 22.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR.   
198   a Consiliului  
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Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.37 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publiserv S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.696 din 22.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.39 privind aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în subantrepriză de către S.C. 
Publiserv S.R.L.;               

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.631 din 22.05.2013 emis de către 
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv   Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

200   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.40  privind  acordarea  avizului  pentru  înființarea  autogării  S.C.  Troleibuzul  S.A.  în  Piața 
Republicii nr. 50;             

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.17.081 din 13.05.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Biroul Autorizări 
Comerciale și Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

201   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.41 privind acceptarea unei donații de către municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.18.485 din 21.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

202   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.43 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.064 din 27.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.44 privind numirea doamnei Popescu Mariana Loredana în funcția publică de conducere de Șef 
Serviciu – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.209 din 27.05.2013 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.

Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.45 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Clubul Sportiv Ecvestru 
Piatra Neamț, în vederea organzării Concursului Național de Sărituri peste obstacole ” Cupa Municipiului 
Piatra Neamț”, în perioada 20-23 iunie 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.328 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.46 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația Județeană de 
Șah Neamț, în vederea organzării ”Cupei Municipiului Piatra Neamț”, în perioada 20-23 iunie 2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.331 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.

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

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.47 privind  încheierea  unui  parteneriat  între municipiul  Piatra  Neamț  și  PFA Cozma Oana 
Talida în vederea organizării concursului Miss și Mister Junior Piatra Neamț, cu ocazia zilei de 1 Iunie 
2013;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.333 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
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  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   
207   a Consiliului  

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.48 privind alocarea unei sume de bani pentru deplasarea ansamblului folcloric ”Floricică de la Munte” 
și a unei delegații din partea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, în orașul înfrățit Bergama, 
Turcia;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.19.339 din 28.05.2013 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. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – invită consilierii locali să facă propuneri desemnarea 
consilierilor locali ce se vor deplasa în Bergama,Turcia.

Dl.consilier  local  Constantin  Teodorescu  propune  pr  dl.consilier  local  Cătălin  Misăilă  și  d-na 
Silvia Baidan.

D-na consilier local Ana Monda propune pe dl.consilier local Chitic Dragoș.
Dl.  Dragoș  Chitic-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  propunerile  formulate,  care  au  fost 

aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl.  Dragoș  Chitic-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 

propunerile adoptate, care a fost aprobat cu unaimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.   

208   a Consiliului  

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.42 privind alegerea Președintelui de ședință.

Dl.  Dragoș  Chitic–  Preşedinte  de  şedinţă  –  invită  consilierii  locali  să  facă  propuneri  pentru 
alegerea Președintelui de ședință.

Dl. Consilier local Neculai Timaru propune pe dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan.
Dl. Dragoș Chitic- Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea formulată, care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi
Dl.  Dragoș  Chitic-  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 

propunerea adoptată, care a fost aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Victor  
Adrian Marghidan).

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

Nemaifiind alte probleme de discutat,  Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de Şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Dragoș CHITIC – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL
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