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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 44.440 din 03.11.2014  

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.10.2014 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 şi ale 

art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 2.196 din 23.10.2014, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 2.236 din 30.10.2014, 

PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, dl. 

Florin Fecic – Secretarul Municipiului şi 19 consilieri. Lipseşte motivat: d-na consilier local Elena-

Monica Anton şi dl. consilier local Viorel Strungariu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na. 

Mihaela Ciupercă – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, d-na Tatiana Ciucanu – Director S.C. 

Salubritas S.A., dl. Ioan Nedeianu Domiţian – Arhitect şef, d-na Dorina Staicu – Director Economic, dl. 

Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului 

Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal ale şedinţei 

Consiliului Local din data de 25.09.2014, 06.10.2014, 10.10.2014, 20.10.2014 care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 2.196 din 23.10.2014, precizând că proiectul de hotărâre nr. 27, proiectul de hotărâre nr. 28, 

proiectul de hotărâre nr. 29 şi proiectul de hotărâre nr. 30 sunt introduse pe ordinea de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr. 2.236 din 30.10.2014. 

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 

modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

  - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

  2. HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 56 din 28.02.2013; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 3. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 706 din 27.11.2008; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 4. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în str. Castanilor 

nr.7; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 5. HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie a unor suprafeţe de teren; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 6. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr. 343 din 01.11.2013 şi completarea contractului de 

concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA, actualizat; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către SC Perla Invest SRL a unui sistem 

acces ştrand municipal şi a unor pompe de recirculare; 

 - iniţiatori – Primar Gheorghe Ştefan 

 8. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al CJ APASERV SA cu bunul imobil CT CI 

– 14; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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 9. HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unei suprafeţe de teren către Serviciul Judeţean 

de Metrologie Legală Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 10. HOTĂRÂRE privind predarea către CJ APASERV SA a unor investiţii realizate prin fonduri 

europene; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însuşirea 

valorilor de piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi 

vânzarea acestora; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 12. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ a unor investiţii 

realizate de municipiul Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 13. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ a unor investiţii 

realizate prin fonduri europene; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 14. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 133 din 01.04.2010; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2014; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 16. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 17. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 305/2013; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 18. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

din municipiul Piatra Neamţ din COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMŢ în COLEGIUL TEHNIC 

FORESTIER PIATRA NEAMŢ, începând cu anul şcolar 2015 – 2016; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

  19. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele 

persoane juridice; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 20. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 

religie”; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 21. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” doctorului Iosif Kőszeghi; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 22. HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 

 - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică  

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 – 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

 24. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 248 din 31.07.2012; 

 - iniţiator – Viceprimar Aurelia Simionică  

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – 1. Introducerea în intravilanul 

Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 2.852 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – 

locuinţe individuale, 2. Lotizarea terenului introdus în intravilan în – a. 2 loturi construibile cu locuinţe 

individuale P- P+2E cu accesul pe drum privat - din Strada Băncii, terenuri proprietate privată b. 

completarea cu 50 mp a lotului de teren intravilan construibil cu o locuinţă individuală P- P+2E cu 

accesul din Strada Băncii, proprietate privată; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan  

  26. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014; 

 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan     
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         Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 

introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.236 din 30.10.2014: 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

SALUBRITAS SA pentru anul 2014; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC PARKING 

SA pentru anul 2014; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

29. HOTĂRÂRE privind unele măsuri administrative; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

30. HOTĂRÂRE privind încetarea Serviciului public de alimentare cu energie termică a 

municipiului Piatra Neamţ şi abrogarea HCL nr. 63 din 28.02.2007; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 

 

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

hotărâre nr.1 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.654 din 21.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 313 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind completarea HCL nr. 56 din 28.02.2013; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.612 din 17.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport. 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 314 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.3 privind abrogarea HCL nr. 706 din 27.11.2008; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.465 din 21.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 315 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani a spaţiului de la demisolul Centrului 

Social Castani situat în str. Castanilor nr.7, către Societatea de Scleroză Multiplă din România – Fundaţia 

de Multiplă Scleroză Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.193 din 21.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi 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 unanimitate de voturi. 

   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 316 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unei suprafeţe de teren 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ pentru amplasarea unui panou publicitar tip casetă; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 36.854 din 16.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Neculai Timaru). 

   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 317 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind abrogarea HCL nr. 343 din 01.11.2013 şi completarea contractului de concesiune nr. 

18.684 din 10.12.1999 încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA, actualizat; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.465 din 21.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi 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. 318 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind efectuarea unor lucrări în cadrul contractului de asociere nr. 21.223 din 27.05.2010 

încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC PERLA INVEST SRL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.958 din 21.10.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Consilier local Petrică Viorel Ilisei intervine şi propune următorul amendament: 

„achiziţionarea pompelor de recirculare a apei din piscinele situate în Ştrandul municipal să se facă la 

valoarea ofertei celei mai mici din luna mai a anului 2015”.  

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, 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. 319 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.8 privind majorarea capitalului social al CJ APASERV SA prin aport în natură; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.800 din 22.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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Dl. 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. 320 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind darea în administrare pe o perioadă de 3 ani a unei suprafeţe de teren către Serviciul 

Judeţean de Metrologie Legală Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.252 din 21.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 321 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.10 privind predarea către CJ APASERV SA ca bunuri de retur în cadrul contractului de 

concesiune a serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a unor investiţii în vederea întreţinerii 

şi exploatării; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.290 din 21.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 322 

a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor bunuri 

imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.013 din 23.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 323 

a Consiliului. 

    

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

hotărâre nr.12 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ a unor investiţii; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.127 din 20.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.

  

Dl. 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. 324 

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

hotărâre nr.13 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ a unor investiţii realizate 

prin fonduri europene; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.416 din 21.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. 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. 325 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.14 privind modificarea HCL nr. 133 din 01.04.2010; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.117 din 20.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 

Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi 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. 326 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.15 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.38.379 din 06.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 

– Serviciul Buget; 

 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. 327 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.16 privind aprobarea rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.597 din 22.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 

Serviciul Buget; 

 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. 328 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.17 privind modificarea HCL nr. 305/2013;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.494 din 05.09.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi 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 respins cu 14 voturi CONTRA, 6 voturi ABŢINERE (dl. consilier local Ouatu Vasile; dl. consilier 
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local Dumitreasa Gheorghe; dl. consilier local Chitic Dragoş; dl. consilier local Marghidan Victor; dl. 

consilier local Cazacu Ion; d-na. consilier local Simionică Aurelia) şi 1 vot Pentru (dl. consilier local 

Andriţa Valeriu). 

   Cu privire la proiectului de hotărâre menţionat acesta se respinge 

 

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

hotărâre nr.18 privind aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Piatra Neamţ din COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMŢ în COLEGIUL TEHNIC 

FORESTIER PIATRA NEAMŢ, începând cu anul şcolar 2015 – 2016; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39.359 din 13.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 

– Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.4 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. 329 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.19 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele persoane 

juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.962 din 23.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 

şi Management Integrat; 

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

acestuia. 

Dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa intervine şi propune următorul amendament: „alocarea 

sumei de 10.000 lei Colegiului Naţional Petru Rareş cu ocazia aniversării a 145 de ani de existenţă”.   

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-na. consilier local Luminiţa Georgeta Vîrlan). 

Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (d-na. consilier 

local Luminiţa Georgeta Vîrlan).    

   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 330 

a Consiliului 

 

 Întră în sală d-na Consilier local Elena – Monica Anton prezenţa este de 22 consilieri locali. 

 

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

hotărâre nr.20 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.966 din 23.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 

şi Management Integrat; 

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. 331 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.21 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” doctorului Iosif Kőszeghi; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.964 din 23.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 

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

acestuia. 

 Având în vedere fapul că acest proiect de hotărâre priveşte persoane am procedat la împărţirea 

formularului de vot secret. În urma centralizării formularelor dl. Secretar al comisiei de validare – dl. 

Victor Marghidan dă citire procesului verbal: Total voturi – 22, Voturi valabil exprimate – 22, Voturi nule 

– 0, Voturi pentru – 21, Voturi contra – 1. 

 Dl. Victor Margidan – Preşedinte de şedinţă, anunţă că în baza Procesului verbal proiectul de 

hotărâre, a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot CONTRA. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 332 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.22 privind completarea HCL nr. 277 din 14.09.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.266 din 28.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administraţie publică şi Juridic; 

Comisia de specialitate nr.4 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. 333 

a Consiliului 

 

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

hotărâre nr.23 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 – aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.253 din 23.10.2014 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 iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 334 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.24 privind modificarea HCL nr. 248 din 31.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.270 din 28.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Administraţie Publică şi 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 iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 335 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.25 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra 

Neamţ a terenului cu suprafaţa 2.852 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – locuinţe individuale, 2. 

Lotizarea terenului introdus în intravilan în – a. 2 loturi construibile cu locuinţe individuale P- P+2E cu 

accesul pe drum privat - din Strada Băncii, terenuri proprietate privată b. completarea cu 50 mp a lotului 

de teren intravilan construibil cu o locuinţă individuală P- P+2E cu accesul din Strada Băncii, proprietate 

privată; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35.731 din 22.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 

Cadastru; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 336 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.26 privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.248 din 23.10.2014 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 iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 337 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.27 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SALUBRITAS SA 

pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.463 din 27.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 

– Serviciul Buget; 

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 iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 338 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.28 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC PARKING SA pentru 

anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.189 din 28.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică 

– Serviciul Buget; 

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 iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 339 

Consiliului 

 

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

hotărâre nr.29 privind unele măsuri administrative; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.505 din 29.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 340 

Consiliului 



 10 

 

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

hotărâre nr.30 privind încetarea Serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Piatra 

Neamţ şi abrogarea HCL nr. 63 din 28.02.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.405 din 28.10.2014 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 341 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

 

 


