
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 52670 din 22.12.2014
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22.12.2014 în şedinţa extraordinară
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. 2676
din 17.12.2014, Primarul  municipiului  Piatra  Neamț prin Viceprimar  desemnat  Dragoș Chitic  a convocat
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La  şedintă  sunt  prezenţi: dl.  Viceprimar  desemnat  –  Dragoș  Chitic d-na  Viceprimar  –  Aurelia
Simionică, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, şi 18 consilieri. Lipsesc motivat d-na consilier Monica
Anton, dl.  Consilier  Adrian Grigoraș,  dl.  Consilier  Valeriu Andrița  .  De asemenea,  în calitate  de invitaţi
participă: dl Traian Bonciu  -  Direcția Urbanism și Cadastru, dl. Arhitect șef Nedeianu Domințian Ioan, dl.
Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local şi  reprezentanţi ai mass-mediei
scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 18 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 2676

din 17.12.2014 ;
D-na Ana Monda propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi modificările ulterioare, care a fost

aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   
       

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

2.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  și  R.L.U.  –  Schimbarea  funcțiunii
urbanistice  dominante  de  industrie  în  comerț  și  servicii  publice  a  imobilului  –  teren
proprietate privată, construirea Centrului comercial cu înălțimea maximă de 25 m, Bd.
Decebal nr. 79 ;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC

3. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 248 din 31.07.2012, cu modificările
și completările ulterioare și modificarea HCL nr. 277/2012, cu modificările și completările
ulterioare ;
               - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC          

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 1
privind aprobarea repartizării unor locuințe;

Proiectul  de hotărâre  este  însoțit  de Raportul  de specialitate  nr.  51996 din 18.12.2014 emis  de  către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții ; 

D-na Ana Monda  – 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. 405    a
Consiliului.
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D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 2
privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Schimbarea funcțiunii  urbanistice dominante de industrie în comerț și
servicii publice a imobilului – teren proprietate privată, construirea Centrului comercial cu înălțimea maximă de
25 m, Bd. Decebal nr. 79 ;

Proiectul  de hotărâre  este  însoțit  de Raportul  de specialitate  nr.  51002 din 12.12.2014 emis  de  către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru ;       

D-na Ana Monda  – 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. 406    a
Consiliului.

D-na Ana Monda  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 3 privind
modificarea HCL nr. 248 din 31.07.2012, cu modificările și completările ulterioare și modificarea HCL nr.
277/2012 , cu modificările și completările ulterioare ;

Proiectul  de hotărâre  este  însoțit  de Raportul  de specialitate  nr.  52296 din 11.12.2014 emis  de  către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație
Publică și Juridic;

D-na  Monda  –  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. 407    a
Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă – declară închise lucrările
şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Ana Monda – Preşedinte de şedinţă 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului 
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