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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 25856 din 27.06.2014 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.06.2014 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. 1224 
din 20.06.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 1287 din 27.06.2014, 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. 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 18 de consilieri, şedinţa este legal constituită, lucrările pot începe , lipsind 
motivat domnii consilieri Andrița Valeriu, Balan Gheorghe, Cazacu Ion, respectiv doamnele Ana Monda și 
Iliesi Ecaterina . 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei Consiliului Local 
din data de 30.05.2014 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de Şedinţă prezintă și supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziţiei nr. 1224 din 20.06.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 1287 din 27.06.2014, acesta 
fiind aprobat în unanimitate ; 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 
 1.HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin 
demisie, a d-lui Gheorghe Balan și declararea locului acestuia vacant ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 2.HOTĂRÂRE  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iulius 
Trapiel ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate 
privată a municipiului Piatra Neamț ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 4.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 
 5.HOTĂRÂRE privind  înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 
domeniul public, a unor investiții; 
                           - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 6.HOTĂRÂRE  privind  concesionarea fără licitație publică a terenului în 
suprafață de 192 mp situat în str. Petru Movilă; 
                            - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 7.HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a centralei de alarmare 
”Concentrator CSEC” din patrimoniul ISU Petrodava Neamț în patrimoniul municipiului 
Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 8.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Sf. Lazăr a 
suprafeței de 208 mp situată în incinta Cimitirului Pietricica aferentă lăcașului de cult, pe 
durata de 49 de ani; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 9.HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr. 119 din 30.04.2014; 
                - iniţiatori – Primar Gheorghe Ștefan 
 10.HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 11.HOTĂRÂRE  privind  modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 231 din 21.07.2011; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 12.HOTĂRÂRE  privind completarea valorii de inventar a unor clădiri aflate în 
administrarea Consiliului Local; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 13.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 134 din 01.04.2010; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 14.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 15.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat 
încheiat între municipiul Piatra Neamț și o persoană juridică; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
 16.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra 
Neamț și unele persoane juridice; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                        
 17.HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de cetățean de onoare postmortem 
preotului Iustin Pârvu; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
 18.HOTĂRÂRE privind subvenționarea chiriei pentru 30 module cu 96 locuințe 
sociale din cartierul Văleni II; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
 19.HOTĂRÂRE  pentru unele măsuri privind administrarea patrimoniului; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
 20. HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor în 
suprafață de 4  mp și respectiv 16 mp situate în piața 22 Decembrie nr. 7; 
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 21. HOTĂRÂRE privind  participarea municipiului Piatra Neamț la Programul 
”Împreună pentru fiecare” înițiat de către ROMPETROL; 
                         - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 22. HOTĂRÂRE privind  participarea municipiului Piatra Neamț la Programul 
Internațional de Finanțare al Fundației Velux – Danemarca; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 23.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea subcontractării de către CMI Urban SA a 
lucrărilor de cosit gazon în cartierele Speranța și Văleni din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
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 24. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Poliției Locale, aprobat prin HCL nr. 95 din 27.03.2014; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 25. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Biroului Resurse Umane a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 26. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 alin.1 și alin.2 din HCL nr. 12 din 
23.01.2014; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
 27. HOTĂRÂRE  
privind modificarea unor tarife pentru servicii publice parcări de reședință; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
                               

 Dl. Neculai Timaru  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr. 
1 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a d-lui Gheorghe Balan și declararea 
locului acestuia vacant; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25145 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație 
Publică și Juridic ; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Neculai Timaru– 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. 164 a 
Consiliului. 
 
             Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.2 privind privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iulius Trapiel; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25147 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație 
Publică și Juridic ; 
            Președintele de ședință acordă cuvântul d-lui președinte al comisiei de validare dl. consilier Strungariu 
Viorel, care dă citire procesului verbal întocmit de comisia de validare prin care sunt constatate îndeplinirea 
tuturor condițiilor de legalitate privind validarea mandatului d-lui Iulius Trapiel, propunând consiliului 
validarea respectivului mandat . 
 Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 17 
voturi pentru și o abținere- dl consilier I ulius Trapiel . 
    Fiind validat mandatul dl. Trapiel este invitat de președintele de ședință și are loc depunerea jurământului în 
formă solemnă . 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.  165 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr. 3 privind  aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18821 din 17.06.2014 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 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Neculai Timaru – 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. 166 a 
Consiliului. 
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Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.4 privind 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. 24.139 din 17.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Patrimoniu, Autorizări și 
Transport ; 
          Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
          Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.167 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.5 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public, a unor investiții; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21528 din 05.06.2014 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. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.168 
a Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.6 privind privind  concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 192 mp situat în str. Petru 
Movilă ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24130 din 19.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.169 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.7 privind privind transmiterea fără plată a centralei de alarmare ”Concentrator CSEC” din patrimoniul ISU 
Petrodava Neamț în patrimoniul municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24197 din 18.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.170 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.8 privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia Sf. Lazăr a suprafeței de 208 mp situată în incinta 
Cimitirului Pietricica aferentă lăcașului de cult, pe durata de 49 de ani ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24203 din 18.06.2014 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. 
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    Dl. Neculai Timaru – 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.171 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.9 privind completarea HCL nr. 119 din 30.04.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24615  din 20.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.172 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.10 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2014 ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24129 din 17.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.173 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.11 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 231 din 21.07.2011; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25388 din 26.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Dezvoltare si 
Implementare Proiecte; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Neculai Timaru – 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.174 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.12 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri aflate în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Piatra Neamț ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24185 din 18.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.175 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.13 privind  modificarea HCL nr. 134 din 01.04.2010 ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24162 din 17.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și 
Gospodarire comunală ; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
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            Dl. Neculai Timaru – 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.176 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.14 privind privind modificarea HCL nr. 129 din 30.04.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21318  din 27.05.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul  Resurse Umane ; 
          Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
          Dl. Neculai Timaru – 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.177 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.15 privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat încheiat între municipiul Piatra Neamț și o 
persoană juridică; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18471 din 07.05.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respecti Direcția de Dezvoltare si 
Implementare Proiecte; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.  
           Dl. Neculai Timaru – 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.178 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.16 privind privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.364 din 22.05.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare și 
Management Integrat; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.  
            Dl. Neculai Timaru – 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.179 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.17 privind privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” Post-mortem Părintelui Arhimandrit Iustin 
Pârvu; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24971 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare și 
Management Integrat ; 
            Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
           Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.180 a 
Consiliului. 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.18 privind privind subvenționarea integrală a chiriei pentru 30 module cu 96 locuințe sociale din cartierul 
Văleni II; 



 7 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25131 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 
Socială ; 
            Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
             Dl. Neculai Timaru – 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.181 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.19 privind unele măsuri privind administrarea patrimoniului ; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25.149 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație 
Publică și Juridic; 
         Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
         Având în vedere faptul că acest proiect de hotărâre privește persoane s-a procedat la împărțirea buletinelor 
de vot secret ; În urma numărării buletinelor de vot dl. Președinte al comisiei de validare dl. Viorel Strungariu 
dă citire procesului verbal : Total voturi -18, Voturi pentru 18,Voturi nule 0, voturi contra 0 ; 
          Dl. Neculai Timaru – 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.182 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.20 privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor în suprafață de 4 mp și respectiv 16 mp situate în 
piața 22 Decembrie nr. 7; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24982  din 24.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.183 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.21 privind participarea municipiului Piatra Neamț la Programul ”Împreună pentru fiecare” înițiat de către 
ROMPETROL; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25.129 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 
Socială ; 

Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
            Dl. Neculai Timaru – 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.184 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.22 privind participarea municipiului Piatra Neamț la Programul Internațional de Finanțare al Fundației Velux 
– Danemarca; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25.130  din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență 
Socială ; 
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Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
                        Dl. Neculai Timaru – 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.185 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.23 privind  aprobarea subcontractării de către CMI Urban SA a lucrărilor de cosit gazon în cartierele 
Speranța și Văleni din municipiul Piatra Neamț  

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25001 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie 
Comunală și Investiții ; 

Comisia de specialitate nr. 1  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Neculai Timaru – 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.186 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.24 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale, aprobat prin HCL nr. 
95 din 27.03.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25123 din 26.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului local ; 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Neculai Timaru – 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.187 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.25 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Resurse Umane a 
municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 24965 din 24.06.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare și 
Management Integrat ; 

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
            Dl. Neculai Timaru – 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.188 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.26 privind  modificarea art.1 alin.1 și alin.2 din HCL nr. 12 din 23.01.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25.280 din 25.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.189 a 
Consiliului. 
 

Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.27 privind modificarea unor tarife pentru servicii publice parcări de reședință; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 25.363 din 26.06.2014 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. Neculai Timaru – 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.190 a 
Consiliului. 
 
        
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Neculai Timaru – Preşedinte de Şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

 
Dl.  Neculai  Timaru – Preşedinte de şedinţă  
 
 
Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului  
  
 
 
 
 
 
  
 


