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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.  13.682 din 01.04.2014 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.03.2014 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 și ale art. 
115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr. 575 din 
20.03.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 626 din 27.03.2014, PRIMARUL a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. 
Viceprimar – Adrian Grigoraș, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator 
Public  şi 18 consilieri. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan – Consultant 
administrație publică, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Ana Berea – Director Direcția 
Asistență Socială, dl. Traian Bonciu – Direcția Urbanism și Cadastru, d-na Dorina Staicu – Director 
Economic, dl. Gabriel Muraru – Șef Birou Comunicare şi Management Integrat, d-na. Lucica Popîrda – 
Director Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. 
Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, directori economici ai 
societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 20 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei  Consiliului 

Local din data de 27.02.2014 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

575 din 20.03.2014, precizând că proiectul de hotărâre de la nr.32 a fost retras de pe ordinea de zi și proiectele 
de la nr. 48 la nr. 55  au fost introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr. 626 din 27.03.2014; 

Dl. Adrian Grigoraș anunță că la proiectele de hotărâre nr. 5, nr. 47 și nr. 53 dl. Timaru Neculai se 
abține de la vot; 

Dl. Adrian Grigoraș – 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 rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 
2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SRL, pentru 
anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATO SA, pentru anul 
2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV SRL 
pentru anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         5.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CMI URBAN SA pentru 
anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         6.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITAS SA pentru 
anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         7.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARKING SA pentru anul 
2014; 
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                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         8.HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PERLA INVEST SRL 
pentru anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         9.HOTĂRÂRE  privind abrogarea parțială a unor HCL-uri prin care s-au aprobat sume de bani din 
capitolul bugetar 67.02 – ”Cultură, recreere și religie”; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          10.HOTĂRÂRE  privind modificarea Anexei la HCL nr. 231 din 21.07.2011; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         11.HOTĂRÂRE  pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” aprobat prin HCL nr. 327 din 30.08.2010; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         12.HOTĂRÂRE  pentru abrogarea HCL nr. 32 din 10.02.2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
         13.HOTĂRÂRE  privind prelungirea străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Piatra Neamț ; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
        14.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor convenții de colaborare cu operatori economici de pe raza 
municipiului Piatra Neamț în cazul activității de evacuare a populației la apariția unor situații de urgență; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        15.HOTĂRÂRE  privind acordarea unui mandat special în cadrul A.D.I. ”AQUA NEAMȚ”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                        
        16.HOTĂRÂRE  privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
        17.HOTĂRÂRE  privind abrogarea HCL nr. 192 din 05.06.2012; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        18.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a 
unor investiții în infrastructură aparținând iluminatului public; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        19.HOTĂRÂRE  privind prelungirea perioadei de folosință gratuită, până în anul 2017, a spațiului situat 
în incinta Colegiului Tehnic Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
        20.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului public de organizare, 
funcționare și administrare a cimitirelor umane din municipiului Piatra Neamț pentru anul 2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
        21.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului Public de Administrare și 
exploatare a Parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț pentru anul 2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
        22.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia ”Sf. Lazăr” a suprafeței de 460 
mp situat în incinta cimitirului Pietricica în vederea edificării unui lăcaș de cult, pe durata de 49 de ani; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        23.HOTĂRÂRE  privind stabilirea prețului de distribuție a energiei termice și a celui facturat către 
populație și agenți economici pentru perioada 01.04.2014 – 01.11.2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        24.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 292 din 16.09.2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        25.HOTĂRÂRE  privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu 
energie termică prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         26.HOTĂRÂRE  pentru modificarea art.2 din HCL nr. 263 din 28.12.1994; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         27.HOTĂRÂRE  privind dezmembrarea documentației cadastrale NC 58314 în trei unități locative și 
acordul de principiu privind schimbul de imobile între municipiul Piatra Neamț și o persoană juridică; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
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         28.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    
         29.HOTĂRÂRE  privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp situat în 
b-dul Decebal nr. 76, bl. A2 către o persoană fizică în vederea extinderii spațiului cu destinație de cabinet 
stomatologic; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         30.HOTĂRÂRE  privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamț, domeniul privat, ale apartamentelor rezultate la terminarea lucrărilor de investiții; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan  
         31.HOTĂRÂRE  privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 15593/776/07.04.2009 
încheiat cu SC LOCATIV SERV SRL și preluarea în gestiunea direct a municipiului Piatra Neamț a fondului 
locativ al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         32.HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al SC PERLA INVEST SRL; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         33.HOTĂRÂRE  privind aprobarea  Documentaţiei  de  Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) 
pentru proiectul “Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric «Ruine zid de incintă», amplasat 
în Piața Curtea Domnească, str. Dimitrie Ernici, Piatra Neamt”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        34.HOTĂRÂRE  privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) 
pentru proiectul “Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric «Liceul de Artă» –  Corp C – din 
Piatra Neamț”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        35.HOTĂRÂRE  privind actualizarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de 
Asistenţă Socială a  Municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        36.HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        37.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 
juridice; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        38.HOTĂRÂRE  privind deplasarea unei delegații din partea municipiului Piatra Neamț în orașul 
înfrățit Bergama din Turcia; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        39.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Notei de negociere nr. 11.832 din 20.03.2014, încheiată  între  
Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.R.L.; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        40.HOTĂRÂRE  privind punerea la dispoziția Comisiei de  aplicare a Legii nr. 10/2001 a suprafeței de 
teren de 261 mp, proprietate a municipiului Piatra Neamț, situată în str. Dărmănești nr. 103; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        41.HOTĂRÂRE  privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale, 
aprobat prin HCL nr. 95 din 16.03.2011; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        42.HOTĂRÂRE  privind închirierea pe o perioadă de 5 ani a pășunilor proprietatea municipiului Piatra 
Neamț crescătorilor de animale; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        43.HOTĂRÂRE  privind aprobarea desfășurării unei proceduri de achiziție pentru contractarea de 
prestări servicii de administrare a unităților locative; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        44.HOTĂRÂRE  privind recalcularea chiriilor unităților locative din fondul locativ de stat și fondul 
locativ al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        45.HOTĂRÂRE  privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în 
administrarea directă a municipiului Piatra Neamț; 
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 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        46.HOTĂRÂRE  privind  scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor suprafețe de teren 
proprietatea municipiului Piatra Neamț pentru amplasarea unor panouri publicitare; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
        47.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 45 mp situat în 
clădirea Forum Center către Autoritatea Electorală Permanentă. 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
 
        Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre introduse 
pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 626 din 27.03.2014: 
          
         48.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 369 din 12.12.2012; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
          49.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului ”Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului 
istoric ”Liceul de Artă” – Corp C din Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de proiect; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         50.HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului ”Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului 
istoric ”Ruine zid de incinta”, amplasat în Piața Curtea Domnească, str. Dimitrie Ernici, Piatra Neamț” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    

51.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 93 din 05.03.2009; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    

52.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 232 din 21.07.2011; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan  
53.HOTĂRÂRE  privind aprobarea subcontractării de către CMI Urban SA a lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare din domeniul silvic în municipiul Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    

54.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 248/2012, modificată; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan   

55.HOTĂRÂRE  privind aprobarea reducerii capitalului social al SC PERLA INVEST SRL. 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan   
      
          
 Dl. Adrian Grigoraș  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10 803 din 13.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.56 a 
Consiliului. 
 
 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publiserv S.R.L., pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 341 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică ; 
 Comisiile de specialitate nr.1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – 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.57 a 
Consiliului. 
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Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCATO S.A., pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.532 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – 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.58 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCATIVSERV S.R.L., pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.339 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică; 
  Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
  Dl. Adrian Grigoraș – 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.59 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.5 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CMI URBAN S.A., pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10823 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică ; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 19 
de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE dl. Neculai Timaru. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.60 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITAS S.A., pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr.10806 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică; 
           Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – 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.61 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.7 privind înregistrarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARKING S.A., pentru anul 
2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10862 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – 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.62 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PERLA INVEST  S.R.L., pentru anul 2014; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 351 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția Economică ; 
 Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 18 
de voturi PENTRU și 2 voturi ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.63 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.9 privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local privind alocarea unor sume de bani din 
bugetul local al municipiului Piatra Neamț cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10 131  din 10.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 
       Comisiile de specialitate nr. 1 si 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.64 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.10 privind modificarea Anexei la HCL nr. 231 din 21.07.2011; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 478 din 18.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Dezvoltare 
si Implementare Proiecte; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.65 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.11 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMȚ” aprobat prin HCL nr. 327 din 30.08.2010; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10 358 din 11.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.66 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.12 privind abrogarea HCL nr. 32 din 10.02.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11736 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Dezvoltare 
si Implementare Proiecte; 
          Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
          Dl. Adrian Grigoraș – 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.67 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.13 privind prelungirea străzii 1 Decembrie 1918; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 797 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția de Urbanism și 
Cadastru; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.68 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.14 privind încheierea unor convenții de colaborare cu operatori economici de pe raza municipiului Piatra 
Neamț în cazul activității de evacuare a populației la apariția unor situații de urgență; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12 479  din 24.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul  SSM – SVSU ; 
          Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
          Dl. Adrian Grigoraș – 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.69 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.15 privind acordarea unui mandat special în cadrul A.D.I. ”AQUA NEAMȚ”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10 944 din 14.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul Administrație 
Publică și Juridic; 
            Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 

Având în vedere fapul că acest proiect de hotărâre privește persoane am procedat la împărțirea 
formularului de vot secret; În urma centralizării formularelor dl. Președinte al comisiei de validare  - dl. Viorel 
Strungariu dă citire procesului verbal : Total voturi – 20, Voturi valabil exprimate – 20, Voturi nule – 0, 
Voturi pentru – 20, Voturi contra – 0; 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, anunță că în baza Procesului verbal proiectul de hotărâre, 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.70 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.16 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 5.539 din 19.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.71 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.17 privind abrogarea HCL nr. 192 din 05.06.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 599 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări și Transport; 
            Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.72 a 
Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.18 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a unor investiții în 
infrastructură aparținând iluminatului public; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 6.561 din 19.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.73 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.19 privind prelungirea perioadei de folosință gratuită, până în anul 2017, a spațiului situat în incinta 
Colegiului Tehnic Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 638 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
             Dl. Adrian Grigoraș – 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.74 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.20 privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului public de organizare, funcționare și 
administrare a cimitirelor umane din municipiului Piatra Neamț pentru anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11 636  din 19.03.2014 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 propune adoptarea 
acestuia. 
             Dl. Adrian Grigoraș – 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.75 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.21 privind aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului Public de Administrare și exploatare a 
Parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț pentru anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.642 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.76 a 
Consiliului. 
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Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.22 privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia ”Sf. Lazăr” a suprafeței de 460 mp de teren, 
situat în incinta cimitirului Pietricica în vederea edificării unui lăcaș de cult, pe durata de 49 de ani; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.646  din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport ; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
18 de voturi PENTRU și 2 de voturi ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.77 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.23 privind stabilirea prețului de distribuție a energiei termice și a celui facturat către populație și agenți 
economici pentru perioada 01.04.2014 – 01.11.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.336 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.78 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.24 privind modificarea HCL nr. 292 din 16.09.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10.905 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări și Transport ; 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.79 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.25 privind modificarea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu energie termică 
prin sistemul SACET nr. 36819 din 31.07.2007; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 10.894 din 13.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.80 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.26 privind modificarea art.2 din HCL nr. 263 din 28.12.1994; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.614 din 12.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.81 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.27 privind dezmembrarea documentației cadastrale NC 58314 în trei unități locative și acordul de principiu 
privind schimbul de imobile între municipiul Piatra Neamț și o persoană juridică; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.359 din 18.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.82 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.28 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, însușirea valorilor de piață ale unor bunuri imobile 
aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.357 din 18.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.83 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.29 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp situat în b-dul Decebal nr. 
76, bl. A2 către Năstăsache Vasile şi Năstăsache Minodora în vederea extinderii spațiului cu destinație de 
cabinet stomatologic; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.468  din 19.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.84 a 
Consiliului. 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.30 privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 
domeniul privat, ale apartamentelor rezultate la terminarea lucrărilor de investiții; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 9.918 din 10.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.85 a 
Consiliului. 
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Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.31 privind încetarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 15593/776/07.04.2009 încheiat cu SC 
LOCATIV SERV SRL și preluarea în gestiunea direct a municipiului Piatra Neamț a fondului locativ al 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.551 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări și Transport; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.86 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – anunță că proiectul de hotărâre nr.32 privind majorarea 
capitalului social al SC PERLA INVEST SRL a fost retras de pe ordinea de zi; 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.33 privind aprobarea  Documentaţiei  de  Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru proiectul 
“Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric «Ruine zid de incintă», amplasat în Piața Curtea 
Domnească, str. Dimitrie Ernici, Piatra Neamț”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.941 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Dezvoltare 
și Implementare Proiecte; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 7 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.87 a 
Consiliului. 
 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.34 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru 
proiectul “Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric «Liceul de Artă» –  Corp C – din Piatra 
Neamț” 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.942 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Dezvoltare 
și Implementare Proiecte; 

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

            Dl. Adrian Grigoraș – 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.88 a 
Consiliului. 
 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.35 privind actualizarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă 
Socială al  Municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.709 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv ; 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.89 a 
Consiliului. 



 12 

 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.36 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.737  din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.90 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.37 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.713 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Biroul de Comunicare 
și Management Integrat; 

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

Dl. Consilier Local Constantin Teodorescu formulează următorul amnedament: ”Suplimentarea  
pct. 13 din anexa la prezenta cu 4000 de lei, iar suma totală alocată Colegiului Național ”Petru Rareș” este 
în valoare de 9000 de lei”; 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul mai sus menționat, care a 
fost aprobat cu 19 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE. 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament, care a 
fost aprobat cu 19 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.91 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.38 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Piatra Neamț în orașul înfrățit 
Bergama din Turcia; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.711 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Biroul Comunicare și 
Management Integrat ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.92 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.39 privind aprobarea Notei de negociere nr. 11.832 din 20.03.2014, încheiată între Comisia de negociere 
constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.R.L.; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.833 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrare 
Patrimoniu ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.93 a 
Consiliului. 
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           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.40 privind punerea la dispoziția Comisiei de  aplicare a Legii nr. 10/2001 a suprafeței de teren de 261 mp, 
proprietate a municipiului Piatra Neamț, situată în str. Dărmănești nr. 103; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.640  din 19.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.94 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.41 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale, aprobat prin HCL 
nr. 95 din 16.03.2011; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.623 din 25.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație 
Publică și Juridic; 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.95 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.42 privind închirierea pe o perioadă de 5 ani a pășunilor proprietatea municipiului Piatra Neamț 
crescătorilor de animale; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.863 din 20.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul de Gospodarie 
Comunală și Investiții; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.96 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.43 privind aprobarea desfășurării unei proceduri de achiziție pentru contractarea de prestări servicii de 
gestionare a unităților locative; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.684 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizări și Transport; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.97 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.44 privind recalcularea chiriilor unităților locative din fondul locativ de stat și fondul locativ al 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.597 din 19.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 
Autorizari si Transport; 
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Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.98 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.45 privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în administrarea directă a 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.595 din 19.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.99 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.46 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor suprafețe de teren proprietatea 
municipiului Piatra Neamț pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.538 din 24.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.100 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.47 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 45 mp situat în clădirea Forum 
Center către Autoritatea Electorală Permanentă; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.920 din 20.03.2014 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. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
19 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE dl. Neculai Timaru. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.101 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.48 privind modificarea HCL nr. 369 din 12.12.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.992 din 23.03.2014 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. Adrian Grigoraș – 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.102 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.49 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric ”Liceul de 
Artă” – Corp C din Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de proiect; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.514 din 24.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare si 
Implemetare Proiecte ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.103 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.50 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, renovarea și protejarea Monumentului istoric ”Ruine zid de 
incinta”, amplasat în Piața Curtea Domnească, str. Dimitrie Ernici, Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.516 din 24.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare si 
Implementare Proiecte; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.104 a 
Consiliului. 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.51 pentru modificarea HCL nr. 93 din 05.03.2009 privind aprobarea proiectului “Restaurarea şi punerea în 
valoare a zonei istorice şi culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamţ – prin amenajãri 
urbanistice, amenajãri ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – Pasaj auto subteran,parcaje subterane”, precum 
şi a cheltuielilor legate de proiect; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 11.984 din 21.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare si 
Implementare Proiecte; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.105 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.52 pentru modificarea HCL nr. 232 din 21.07.2011; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.774 din 25.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare si 
Implementare Proiecte; 

Comisiile de specialitate nr. 1 si 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.  
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.106 a 
Consiliului. 
 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.53 pentru aprobarea subcontractării de către CMI Urban SA a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic în municipiul Piatra Neamț; 



 16 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.771 din 25.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul Gospodarie 
Comunală și Investiții; 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
19 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE dl. Neculai Timaru. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.107 a 
Consiliului. 
 
           Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.54 pentru modificarea HCL nr. 248/2012, modificată; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.799 din 25.03.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică; 

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

Având în vedere fapul că acest proiect de hotărâre privește persoane am procedat la împărțirea 
formularului de vot secret;  În urma centralizării formularelor dl. Președinte al comisiei de validare  - dl. 
Viorel Strungariu dă citire procesului verbal :S.C Locato S.A. d-na consilier Monica Anton, Total voturi – 20, 
Voturi valabil exprimate – 20, Voturi nule – 0, Voturi pentru – 20, Voturi contra – 0 ;  SC Perla Invest S.R.L. 
- dl. Consilier local Gheorghe Bălan   Total voturi – 20, Voturi valabil exprimate – 20, Voturi nule – 0, Voturi 
pentru – 18, Voturi contra – 2; SC Salubritas S.A  - dl. Consilier local Marghidan Victor,  Total voturi – 20, 
Voturi valabil exprimate – 20, Voturi nule – 0, Voturi pentru – 20, Voturi contra – 0 . 

 
            Dl. Adrian Grigoraș – 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.108 a 
Consiliului. 
 
 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.55 privind aprobarea reducerii capitalului social al SC PERLA INVEST SRL; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 12.845 din 25.03.2014 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. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
19 de voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.109 a 
Consiliului. 
 
     Domnul Primar dorește să facă câteva precizări cu privire la ce înseamnă ajutorul de stat conform 
precizărilor menționate în răspunsul primit de la Consiliul Concurenței, în continuare dând citire acestui 
material . Ajutorul de stat, pentru a fi considerat ca ajutor de stat trebuie să îndeplinescă anumite condiții și 
doar în instanță se poate stabili acest lucru.  
   Doamna consilier Monica Anton întreabă dacă se știe despre răspunsul primit tot de la Consiliul 
Concurenței cu privire la S.C. Drupo SA. 
  Domnul Primar precizează că aici nu se discută desprte Consiliul Județean Neamț, ci despre primărie . 
  Doamna Anton solicită să se facă, de către secretarul municipiului, mai multe demersuri către Consiliul 
Concurenței, referitoare la S.C. Perla Invest S.A. cu privire la majorarea de capital social la această societate .  
  Domnul consilier Vasile Popescu aduce la cunoștință  conducerii Primăriei faptul că în parcul Cozla de la 
statuia lui Nicu Albu a dispărut plăcuța memorială. 
  Domnul consilier Dumitreasa menționează că și de la statuia lui Ștefan cel Mare din parcul tineretului a 
dispărut plăcuța memorială. 
  Domnul Primar afirmă că vor fi comandate alte plăcuțe de către S.C. Publiserv  SRL. 
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 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Adrian Gigoraș – Preşedinte de Şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 
Dl.  Adrian Grigoras– Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil 
 
Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


