
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.        50.086       din 27.11.2014
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.11.2014 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. 2429
din 20.11.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 2493 din 27.11.2014, PRIMARUL a convocat
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi:  d-na Viceprimar – Aurelia Simionică, dl. Viceprimar – Dragoș Chitic, dl.
Florin Fecic – Secretarul Municipiului, şi 21 consilieri. Lipsește motivat d-na consilier Iliesi Ecaterina.  De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu - director economic,  dl. Domințian Nedeianu-
arhitect șef, d-na Cristina Movilă șef birou Resurse Umane, dl. Valeriu Căileanu director Creșa Piatra Neamț,
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.

Dl Victor Marghidan – Președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței Consiliului local
din data de 30.10.2014, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl Victor Marghidan– Preşedinte de Şedinţă prezintă și supune la vot proiectul ordinii de zi, conform
dispoziţiei nr. 2429 din 20.11.2014, precizând că proiectul de hotarâre nr. 30, proiectul de hotărâre nr. 31,
proiectul de hotarăre nr. 32, proiectul de hotarare nr. 33 au fost introduse pe ordinea de zi conform Dispoziţiei
Primarului nr. 2493 din 27.11.2014  ;

În același timp dl. Victor Marghidan specifică faptul că au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele
nr. 8,12,13,15 și 24 . 

Dl.  Victor  Marghidan – Preşedinte  de Şedinţă  propune aprobarea  ordinii  de zi  cu  modificările  și
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

                      PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parțial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

2.HOTĂRÂRE   privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, însușirea valorilor de piață ale
unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

3.HOTĂRÂRE  privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită a spațiului în
suprafață de 110,33 mp din str. Privighetorii nr. 14, bl. B10, sc.B, demisol, către Asociația Surzilor din
România – Filiala Piatra Neamț, pe o perioadă de 5 ani;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

4.HOTĂRÂRE  privind transmiterea ca bun de retur a terenului în suprafață de 14.000 mp către
SC  Brantner  Servicii  Ecologice  SA  în  cadrul  contractului  de  concesionare  a  serviciilor  publice  de
salubrizare nr. 34.093 din 04.08.2006;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

5.HOTĂRÂRE  privind majorarea capitalului social al CJ APASERV SA prin aport în natură;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

6.HOTĂRÂRE  privind rectificarea poziției 5 din anexa nr.2 la HCL nr. 247 din 29.08.2014;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
         7.HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra
Neamț a unui teren în suprafață de 9 mp situat  în b-dul Traian nr. 2, bl. S1;
               - iniţiatori – Viceprimar Dragoș CHITIC

8.HOTĂRÂRE   privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 9 mp
situat în b-dul Traian nr. 2, bl. S1, către SC MINOS SRL în vederea extinderii spațiului bancar;
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               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
9.HOTĂRÂRE  privind aprobarea dezmembrării a 3 documentații cadastrale a terenurilor situate

în str. Izvoare și acordul privind vânzarea acestora;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

10.HOTĂRÂRE  privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamț
și Complexul Muzeal Județean Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

11.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV
SRL pentru anul 2014;
               - iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

12.HOTĂRÂRE   privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele
persoane juridice;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ            
13.HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi

religie”;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

14.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

15.HOTĂRÂRE   privind  rectificarea  bugetară  prin  redistribuirea  unor  sume  aferente
cheltuielilor materiale din TVA, între unitățile de învățământ preuniversitar care sunt centre bugetare
subordonate Municipiului Piatra Neamț;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
16.HOTĂRÂRE  privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ 

17.HOTĂRÂRE   privind aprobarea  P.U.Z.  – Două extinderi  parter ale  spațiilor  comerciale
proprietate privată, B-dul  Decebal nr. 71, bl. E2, tronsonul 3;

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
18.HOTĂRÂRE   privind aprobarea   P.U.D. – Construcție  S+P+2E-3E parțial  cu funcțiunea

Prestări servicii turistice – Cazare și alimentație publică,  proprietate privată, Bulevardul Decebal nr. 37;
- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC       

19.HOTĂRÂRE  privind  prelungirea valabilității cu 3 ani a P.U.Z. – Locuințe colective Cartier
Poligon, Str. Izvoare nr. 2A;

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
20.HOTĂRÂRE   privind acordul  Municipiului  Piatra  Neamț  -  în  calitate  de coproprietar  al

Loturilor nr. 17, nr. 18, nr. 19, a terenului în cote părți indivize din Lotul nr. 20 și a 1/5 în cote părți
indivize din Lotul nr. 14, de dezmembrare a construcției D+P+2 - Dispensar uman nr. 3 și terenului
aferent în cote părți indivize, Strada Dr. Gheorghe Iacomi nr. 3, pentru intrarea în legalitate a lucrării de
construcție înlocuirea parțială (un versant) a învelitorii acoperișului existent din țiglă ceramică în tablă
cu profil țiglă;

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
21.HOTĂRÂRE  privind acordul Municipiului Piatra Neamț - în calitate de proprietar și vecin

limitof al părții - Imobilul NC 57923 - din Centrala termică nr. 31, Strada Dimitrie Leonida nr. 105A;
- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

22.HOTĂRÂRE  privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietatea Municipiu-
lui Piatra Neamț, cu suprafaţă de 28 mp, situat în Str. Ecoului f.n., în vederea intrării în legalitate a con-
strucției cu destinația  comerț.

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
23.HOTĂRÂRE   privind  stabilirea  criteriilor  de  acordare  a  gratuităților  pe  mijloacele  de

transport în comun pe anul 2015;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

24.HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, d – nei
Monica ANTON și declararea locului vacant;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
25.HOTĂRÂRE   privind acordarea normei  de hrană polițiștilor  locali  ai  municipiului  Piatra

Neamț;
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- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
26.HOTĂRÂRE  privind scoaterea la concurs în vederea ocupării postului de director al Creșei

Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

27.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 252 din 29.08.2014;
- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ

28.HOTĂRÂRE   privind  asigurarea  serviciilor  de  reprezentare  în  instanță  a  Creșei  Piatra
Neamț;

- iniţiator – Viceprimar Aurelia SIMIONICĂ
29.HOTĂRÂRE  privind alegerea președintelui de ședință;

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
30.HOTĂRÂRE  privind reducerea capitalului social al SC CMI URBAN SA;

- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC
31.HOTĂRÂRE   privind închirierea directă  a spațiului  situat  în str.  Anton Vorel nr. 54 din

municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

32.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  SC
PUBLISERV SRL pentru anul 2014;
       33.HOTĂRÂRE privind  completarea HCL NR. 326 din 30.10.2014 ;

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

nr. 1 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 41321 din 24.11.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea
inventarului  parțial  al  terenurilor  proprietate  privată  a  municipiului  Piatra  Neamț,  care  a  fost  aprobat  cu
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 343    a
Consiliului.

             D-l. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre  nr.  2 privind aprobarea  unui  Raport  de  evaluare,  stabilirea  prețului  de  piață  al  unui  bun  imobil
aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestuia ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48316 din 20.11.2014 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.
D-Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu 21

voturi pentru și o abținere.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR.  344    a
Consiliului.

            Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 3 privind  prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 110,33 mp
din str. Privighetorii nr. 14, bl. B10, sc. B, demisol ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 47858 din 19.11.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 345    a
Consiliului.

            Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 4 privind transmiterea ca bun de retur a terenului în suprafață de 14.000 mp către SC Brantner Servicii
Ecologice SA ;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 47858 din 19.09.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
        Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 346    a
Consiliului.

        Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 5 privind majorarea capitalului social al CJ APA SERV SA prin aport în natură ;
      Proiectul  de hotărâre este însoțit  de Raportul  de specialitate  nr.  48110 din 19.09.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
         Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 347   a
Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 6 privind rectificarea poziției 5 din anexa nr.2 la HCL nr. 247 din 29.08.2014;
Proiectul  de  hotărâre  este  însoțit  de  Raportul  de  specialitate  nr.  47784  din  18.11.2014  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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 348    a

Consiliului.

           Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 7 privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui teren în
suprafață de 9 mp situat  în b-dul Traian nr. 2, bl. S1;
           Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46378 din 11.19.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 349    a

Consiliului.

            Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 9 privind aprobarea dezmembrării a 3 documentații cadastrale a terenurilor situate în str. Izvoare și acordul
privind vânzarea acestora;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48005 din 19.11.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 350   a

Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 10 privind aprobarea încheierii  unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamț și Complexul
Muzeal Județean Neamț;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48599 din 24.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare și
Implementare Programe ;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
         Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 351   a
Consiliului.

            Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 11 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC LOCATIVSERV SRL pentru anul
2014;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 47715 din 19.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Economică,
serviciul Buget Contanilitate ;

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 352    a

Consiliului.

           Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 14 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 47718 din 25.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Economică,
serviciul Buget ;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 353    a

Consiliului.

           Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 16 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Piatra Neamț;
          Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46915 din 13.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  respectiv Biroul Comunicare și
Mnagement Integrat;

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 354    a

Consiliului.
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           Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 17 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent –  două extinderi parter a spațiilor comerciale proprietate
privată, b-dul Decebal nr. 71, bl.E2, tronsonul 3;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 40047 din 21.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 355    a

Consiliului.

         Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 18 privind aprobarea PUD – Construcție S+P+2E-3E parțial cu funcțiunea Prestări servicii turistice – Cazare
și alimentație publică,  proprietate privată, Bulevardul Decebal nr. 37;
        Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 40439 din 21.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 356    a

Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 19 privind  prelungirea valabilității cu 3 ani a P.U.Z. – Locuințe colective Cartier Poligon, Str. Izvoare nr.
2A aprobat prin HCL nr. 401 din 30.11.2011;
          Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48548 din 21.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru ;

Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 357    a

Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 20  privind acordul Municipiului Piatra Neamț – în calitate de coproprietar ; 
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46813 din 19.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru;

Comisiile de specialitate nr.1 și 2  au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 358    a

Consiliului.

         Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 21 privind  acordul Municipiului Piatra Neamț – în calitate de proprietar și vecin limitrof al părții imobilul
NC 57923 din centrala termică nr. 31, str. Dimitrie Leonida nr. 105 A;
        Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46813 din 19.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru;

Comisiile de specialitate nr.1 și 2  au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

6



Dl.Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 359    a
Consiliului.
          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.  22  privind  concesionarea  prin  licitaţie  publică  a  terenului  proprietatea  Municipiului  Piatra  Neamț,  cu
suprafaţă de 28 mp, situat în Str. Ecoului f.n. în vederea intrării în legalitate a construcției cu destinația comerț;
          Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 46813 din 19.09.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Direcția  Urbanism și
Cadastru

Comisiile specialitate nr.1 și 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 360    a

Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 23 privind  stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun pentru anul
2015;
        Proiectul  de hotărâre este însoțit  de Raportul de specialitate  nr.  49159 din 26.11.2014 emis  de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Asistență Socială;

Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

19 voturi pentru și 3 abțineri.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 361    a

Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 25 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali ai municipiului Piatra Neamț ;
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48616 din 25.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul permanent al
Consiliului Local 

Comisiile specialitate nr.1 și 4 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
        Dl. Gheorghe Deaconu propune majorarea de la 10 la 15 lei a soldei de hrană a polițiștilor locali. D-na
viceprimar Aurelia Simionică răspunde că momentan bugetul nu permite alocarea acestei sume, dar la prima
rectrificare din 2015 va fi mărită la 15 lei.
        Dl. Viorel Strungariu prupune totuși acestă mărire având în vedere salariul extrem de mic și pericolul la
care sunt aceștia expuși . Dl. Dragoș Chitic completează - eforul bugetar a avut la bază echivalentul unui bon de
masă. Dl Cazacu propune retragerea proiectului pentru luna decembrie, pentru a fi majorat la 15 lei;

Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițial,  care a fost
aprobat cu 14 voturi pentru și 8 abțineri.

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 362    a
Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 26  privind declanșarea procedurii de reorganizare a Creșei Piatra Neamț;
       Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48613 din 25.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul permanent al
Consiliului Local;

Comisia de specialitate nr.1 și 4  auavizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 363    a
Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 27 privind  modificarea HCL nr. 252 din 29.08.2014;
         Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48609 din 25.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul Permanent al
Consiliului Local și Biroul Resurse Umane ;

Comisia de specialitate nr. 4 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 364    a

Consiliului.

         Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 28 privind asigurarea serviciilor de reprezentare în instanță a Creșei Piatra Neamț;
        Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48611 din 25.11.2014  emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Aparatul Permanent al
Consiliului Local; 

Comisia de specialitate nr. 5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 365    a

Consiliului.

Dl.  Victor   Marghidan  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.29  privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

Dl. Consilier Strungariu Viorel o propune pe d-na Monda Ana să ocupe funcția de președinte de ședință
pe o perioadă de 3 luni.

Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea mai sus
menționată, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi;

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 366    a
Consiliului.
          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2014;
         Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.

Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 367    a
Consiliului.

          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr. 30 privind  aprobarea unor rapoarte de evaluare, a valorilor de inventar și a valorilor de piață ale unor bunuri
imobile și reducerea capitalului social al SC CMI URBAN SA;
Proiectul  de  hotărâre  este  însoțit  de  Raportul  de  specialitate  nr.  48599  din  24.11.2014  emis  de  către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul  Patrimoniu
Autorizări ș Transport 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu

21 de voturi Pentru și 1 abținere.
Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 368    a

Consiliului.
          Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.31  privind închirierea directă a spațiului situat în str. Anton Vorel nr. 54;
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48755 din 25.11.2014 emis de către
compartimentul  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul  Patrimoniu
Autorizări și Trasport 

Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia ;
             Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat
cu unanimitate de voturi.
            

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 369    a
Consiliului.
          Dl. Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.32 privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri  și cheltuieli  al SC PUBLISERV SRL pentru anul
2014;
          Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 48782 din 25.11.2014 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. Victor Marghidan  – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.
            

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA NR. 370    a
Consiliului.
         Dl.  Victor Marghidan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.33  privind completarea HCL nr. 326 din 30.10.2014 ;
          Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 49162 din 27.11.2014 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Administrație
Publică și Juridic .

Comisiile de specialitate nr. 1 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia;
          Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte  de şedinţă, anunță că proiectul  de hotărâre,  a fost  aprobat  cu
unanimitate de voturi.
            

       
Nemaifiind alte probleme de discutat,  Dl. Victor Marghidan  – Preşedinte de Şedinţă – declară închise

lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-l.  Victor Marghidan – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului – SS indescifrabil 
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