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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 30.435 din 03.09.2013  
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 29.08.2013 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.1686 din 22.08.2013, completată prin Dispoziţia nr.1729 din 28.08.2013, 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 20 consilieri. Lipsește motivat: dl.consilier local Ilisei Petrică Viorel. De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant administrație publică, d-na Dorina 
Staicu – Director Direcţia Economică, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic, 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 22 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 25.07.2013,  care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

nr. 1686 din 22.08.2013, precizând că proiectele de hotărâre de la nr.23 la nr.27 sunt introduse pe ordinea 
de zi, conform Dispoziției nr.1729 din 28.08.2013. 

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.22 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 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 442 din 23.10.2009 privind aprobarea 
proiectului ”Municipiul Piatra Neamț, inovație și informatizare în folosul cetățeanului și a mediului de 
afaceri”, Cod SMIS 14232; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           2.HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 408 din 12.11.2007; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           3.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației de locuințe a unor imobile situate în municipiul 
Piatra Neamț în vederea înființării unor puncte farmaceutice; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          4.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării securității centralelor termice 
din cadrul SACET aflate în conservare; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          5.HOTĂRÂRE pentru 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 privind modificarea HCL nr. 61 din 28.02.2013 ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          7.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 11 autorizații taxi transportatorilor autorizați, participanți în 
cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 
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                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 195 din 20.08.2013 privind bunul 
imobil teren, în suprafață de 1632 mp, aferent Platformei sosire telegondolă, situat pe Dealul Cozla; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          9.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. prin aport în natură 
cu terenul în suprafață de 1632 mp; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          10.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 6 mp situată pe aleea 
Ulmilor f.n., către Parohia ”Cuvioasa Parascheva” în vederea construirii unei troițe, pe durata de existență 
a clădirii; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          11.HOTĂRÂRE privind transformarea contractului de asociere nr. 8734 din 26.05.1998 în 
contract de închiriere directă între municipiul Piatra Neamț și C.N. Loteria Română S.A.; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         12.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren 
în suprafață de 220 mp situate în Piața M. Kogălniceanu nr. 4 și concesionarea prin licitație publică a 
acestuia; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 192/28711 din 19.08.2013 și a 
redevenței pentru contractele de concesiune aflate în derulare pentru spațiile cu destinația cabinete 
medicale, proprieteatea privată a municipiului Piatra Neamț în conformitate cu prevederile art. 4 din HG 
nr. 884/2004; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan             
         14.HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii de pază pentru municipiul Piatra Neamț și 
societățile aflate în subordinea Consiliului Local; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan         
         15.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru valorificarea unor bunuri aparținând municipiului 
Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                   
         16.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          17.HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest SRL; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         18.HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pe anul 2013 pentru categoria sport; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          19.HOTĂRÂRE privind incheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          20.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil aparținând municipiului Piatra 
Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          21.HOTĂRÂRE pentru completarea Art.1 din HCL nr. 111/2013 privind stabilirea situațiilor 
deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență din bugetul local în anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          22.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință. 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

 
        Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă - prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1729 din 28.08.2013: 

23.HOTĂRÂRE privind  modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 15.593/07.04.2009 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          24.HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.118/29.03.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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          25.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a 
imobilului – adăpost de câini comunitari,  situat în str. Dimitrie Bolintineanu f.n. și transmiterea ca bun de 
retur către S.C. SALUBRITAS S.A. 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 26.HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2013, în vederea 
achiziționării de ghiozdane pentru elevii care provin din familii defavorizate socio-economic din clasele 0-
IV ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 

27.HOTĂRÂRE privind actualizarea contractelor de închiriere și concesiune încheiate de 
municipiul Piatra Neamț. 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 
  
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 442 din 23.10.2009 privind aprobarea proiectului 
”Municipiul Piatra Neamț, inovație și informatizare în folosul cetățeanului și a mediului de afaceri”, Cod 
SMIS 14232; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.28.751 din 19.08.2013 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, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.257 
a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea modificării HCL nr. 408 din 12.11.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.009 din 20.08.2013 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.4 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.258 
a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.3 privind schimbarea destinației de locuințe a unor imobile situate în municipiul Piatra Neamț 
în vederea înființării unor puncte farmaceutice. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.194 din 22.08.2013 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. 
 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.259 
a Consiliului. 
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Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea contractării de servicii în vederea asigurării integrității centralelor termice 
scoase din funcțiune; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.195 din 22.08.2013 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. 
 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. 260 
a Consiliului. 
 

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 pentru 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.29347 din 22.08.2013 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. 
 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. 261  
a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.55/29.02.2012, actualizată prin HCL 
nr.61/28.02.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.360 din 22.08.2013 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. 
 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. 
262 a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind atribuirea a 11 autorizații taxi transportatorilor autorizați, participanți în cadrul 
procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;                                                                                                                                                                                                                                               

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.28.542 din 14.08.2013 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. 
 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. 263 
a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 195 din 20.08.2013 privind bunul 
imobil teren, în suprafață de 1632 mp, aferent Platformei sosire telegondolă, situat pe Dealul Cozla; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.270 din 22.08.2013 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. 
 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. 264 
a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L. prin aport în natură cu terenul 
în suprafață de 1632 mp; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.272 din 22.08.2013 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. 
 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. 265 
a Consiliului. 
 

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind  privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 6 mp situată pe aleea 
Ulmilor f.n., către Parohia ”Cuvioasa Parascheva” în vederea construirii unei troițe, pe durata de existență 
a clădirii; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.28.110 din 20.08.2012 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl.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. 266 
a Consiliului. 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind transformarea contractului de asociere nr. 8734 din 26.05.1998 în contract de 
închiriere directă între municipiul Piatra Neamț și C.N. Loteria Română S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.039 din 21.08.2013 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.5 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. 267 
a Consiliului. 
    
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafață 
de 220 mp situate în Piața M. Kogălniceanu nr. 4 și concesionarea prin licitație publică a acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.28.899 din 20.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
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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 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl.consilier local Viorel Strungariu). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 268 
a Consiliului. 
 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 192/28711 din 19.08.2013 și a redevenței 
pentru contractele de concesiune aflate în derulare pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, 
proprieteatea privată a municipiului Piatra Neamț în conformitate cu prevederile art. 4 din HG nr. 
884/2004; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.28.867 din 20.08.2013 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. 
 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. 269 
a Consiliului 
 

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind unele măsuri pentru asigurarea integrității unor bunuri aparținând patrimoniului 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.254 din 22.08.2013 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. 
 Dl.consilier local Ion Cazacu propune constituirea unei comisii, care să ia măsuri în vederea 
diminuării infracțiunilor în cartierul Speranța. 
 D-na Viceprimar Aurelia Simionică intervine spunând că proiectul de hotărâre prezentat 
Consiliului Local prevede aceste măsuri, respectiv paza va fi asigurată atât de Poliția Locală, cât și de 
pază privată. 
 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. 270 
a Consiliului 
 
   Dl.Victor Marghidan– 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.29.353 din 22.08.2013 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. 
 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. 271 
a Consiliului 
 
   Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.269 din 20.08.2013 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. 
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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. 272 
a Consiliului 
 
   Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.265 din 22.08.2013 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.consilier local Constantin Teodorescu prezinta consilierilor locali următoarea propunere: lunar, 
SC Perla Invest SRL, să prezinte Consiliului Local un raport de activitate și balanța. 

Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa întreabă de ce Consiliul Local dă lunar bani acestei 
societăți. 

Dl.Primar Gheorghe Ștefan intervine spunând că acești bani sunt pentru rata la bancă. Dar se fac 
demersuri în vederea preluării de către Primărie a creditului SC Perla Invest SRL, de la Alpha Bank. În 
maxim 2 luni primăria va prelua creditul. 

Dl.consilier local Gheorghe Balan menționează ca totuși soluția d-lui consilier Constantin 
Teodorescu este binevenită și ar trebui cerut un raport de activitate de la toate societățile comerciale din 
subordinea Consiliului Local. 

Dl.Primar Gheorghe Ștefan spune că deja a făcut acest lucru, mai mult, contractele ce urmează să 
fie încheiate de către societăți sunt prezentate și discutate cu conducerea primăriei. Consider ca un bun 
manager este acea persoană care vine cu diferite soluții, care vor aduce profit societății, profit care va fi 
folosit pentru îmbunătățirea serviciilor prestate cetățenilor de către societate. Sunt de acord ca toate 
societățile să prezinte lunar un raport de activitate, a mai precizat dl.Primar Gheorghe Ștefan. 
 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. 273 
a Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă alocată de la bugetul local pe anul 2013 pentru categoria sport; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.355 din 22.06.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
și Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Se înmânează buletinele de vot secret. 
 Dl.Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă procesul verbal al comisiei, 
astfel: 

- total voturi : 22 
- voturi valabil exprimate : 22 
- voturi Pentru :22 

    Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 274 a Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind incheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.357 din 22.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
și Management Integrat; 

Comisiile de specialitate nr.1 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. 275 
a Consiliului 
  
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind înființarea unui centru de permanență în cartierul Speranța. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.341 din 22.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 
Socială; 

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. 276 
a Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 pentru completarea Art.1 din HCL nr. 111/2013 privind stabilirea situațiilor deosebite 
pentru care se acordă ajutor de urgență din bugetul local în anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.343 din 22.08.2013 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. 
 Dl.Victor Marghidan- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 D-na consilier local Monica Anton intervine spunând că sunt foarte multe persoane vârstnice, fără 
moștenitori și cu multe datorii la asociație. Asociațiile de proprietari au dat în judecată aceste persoane și 
au câștigat. Actele normative în vigoare prevăd că primăria preia proprietățile acestora, după decesul lor, 
în cazul în care nu sunt moștenitori. Din acest motiv solicită găsite soluții din partea municipului,  pentru 
ca aceste persoane să nu fie evacuate și să devină cazuri sociale. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 277 
a Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 15.593/07.04.2009 încheiat 
între municipiul Piatra Neamț și S.C. LOCATIVSERV S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.816 din 28.08.2013 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. 
 Dl.Victor Marghidan- 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. 
278 Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind rectificarea HCL nr.118/29.03.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.914 din 28.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul  
Administrație Publică și Juridic; 

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

 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a imobilului – 
adăpost de câini comunitari, situat în str. Dimitrie Bolintineanu f.n. și transmiterea ca bun de retur către 
S.C. SALUBRITAS S.A.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.816 din 28.08.2013 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. 
 Dl.Victor Marghidan- 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. 
280 Consiliului 

 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind alocarea sumei de 50.000 lei în vederea achiziționării de ghiozdane tip rucsac 
pentru elevii claselor 0-IV, anul școlar 2013-2014, din unitățile școlare ale municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.30.103 din 29.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 

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. 
281 Consiliului 
 
 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind alocarea sumei de 50.000 lei în vederea achiziționării unui număr de 10.000 
ghiozdane tip rucsac pentru elevii claselor 0-IV, anul școlar 2013-2014, din unitățile școlare ale 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.30.103 din 29.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 

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. 
281 Consiliului 
 

Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind actualizarea contractelor de închiriere și concesiune încheiate de municipiul Piatra 
Neamț. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.29.08.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport. 

Comisiade 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. 
282 a Consiliului 
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 Dl.Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind alegerea Președintelui de ședință. 
 Dl.consilier local Neculai Timaru propune pe d-na consilier local Aurelia Simionică. 
 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. 
283 a Consiliului 
 
 
 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 –  SS INDESCIFRABIL 
 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS INDESCIFRABIL 
 
 
 

  
 
               
 


