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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.    22.789 din 5.06.2014 
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.05.2014 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. 
1038 din 22.05.2014, modificată și completată prin Dispoziţia nr. 1062 din 27.05.2014, 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 22 de 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, 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 22 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 30.04.2014 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

nr. 1038 din 22.05.2014, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 6 și nr. 28 au fost retrase de pe 
ordinea de zi și proiectele de la nr. 26 la nr. 32  au fost introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziției nr. 
1062 din 27.05.2014; 

Dl. Adrian Grigoraș anunță că la proiectele de hotărâre nr. 15 și nr. 16 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 modificarea HCL nr. 250 din 25.07.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           2.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 97 din 05.03.2009; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           3.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului, domeniul public a unui teren 
având categoria de folosință drum, în suprafață de 8702 mp și atribuirea denumirii de strada Răsăritului; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          5.HOTĂRÂRE  privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Taxe și 
Impozite pentru anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          6.HOTĂRÂRE  privind acordul municipiului Piatra Neamț în calitate de vecin adiacent pentru 
schimbarea destinației construcției din str. Dimitrie Ernici, nr. 1B; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          7.HOTĂRÂRE  privind acordul municipiului Piatra Neamț în calitate de vecin adiacent pentru 
modificări exterioare locuință și Cabinet Dentar D+P+M pe terenurile proprietate privată situate în str. 
Calistrat Hogaș nr. 16 și nr. 16A; 
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                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          8.HOTĂRÂRE  privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public 
al unor investiții în infrastructură aparținând iluminatului public; 
                - iniţiatori – Primar Gheorghe Ștefan 
          9.HOTĂRÂRE  privind acordul municipiului Piatra Neamț în calitate de vecin adiacent pentru 
schimbarea destinației unui spațiu proprietate privată situat în Aleea Ulmilor nr. 6A, din centrală termică 
dezafectată în spațiu de alimentație publică, cafenea – bar; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
           10.HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Raportului anual de realizare a Serviciului Public de 
Administrare și Exploatare a Fondului Locativ pe raza municipiului Piatra Neamț pe anul 2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          11.HOTĂRÂRE  privind acordul de principiu în vederea închirierii/concesionării/vânzării 
spațiilor și terenurilor în care au funcționat centrale și puncte termice modernizate; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          12.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însușirea 
valorilor de piață ale unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și 
vânzarea acestora; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan 
          13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea schimbului de imobile între municipiul Piatra Neamț și o 
persoană fizică; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         14.HOTĂRÂRE  privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan    
         15.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 1 la contractul de concesiune nr 18684/1999, 
actualizat și abrobarea art.2 din HCL nr. 118/2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan                        
         16.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 2 la contractul de societate civilă nr. 13.104 din 
01.04.2010; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan              
         17.HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitație a două suprafețe de teren în vederea amplasării 
unui totem publicitar și a trei steaguri ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         18.HOTĂRÂRE  privind înființarea unor locuri de parcare cu plată situate în b-dul Republicii; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         19.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan   
         20.HOTĂRÂRE  privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi 
religie”; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         21.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață utilă de 66,46 
mp aflat la demisolul imobilului situat pe b-dul Republicii nr. 17, bloc A1, către Uniunea Artiștilor 
Plastici din România – Filiala Piatra Neamț în vederea desfășurării activităților specifice de creație: 
sculpută, pictură, arte plastic, pe durata de 5 ani; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         22.HOTĂRÂRE  privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Piatra 
Neamț în orașul înfrățit Orhei; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan       
         23.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 65 din 27.03.2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
         24.HOTĂRÂRE  privind modificarea anexei la HCL nr. 106 din 27.03.2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
 25.HOTĂRÂRE  privind alegerea Președintelui de ședință; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
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        Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1062 din 27.05.2014: 
          
          26.HOTĂRÂRE  privind transmiterea ca bunuri de retur, a nouă toalete ecologice, către SC 
SALUBRITAS SA; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        27.HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită, pe o durată de 5 ani, a 
apartamanetului nr. 5 din bloc D05, str. Mihai Viteazu nr. 54, către Asociația de Prietenie Piatra Neamț - 
Roanne; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
        28.HOTĂRÂRE  privind reducerea capitalului social al SC CMI URBAN SA; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
       29.HOTĂRÂRE  privind completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 79 din 28.02.2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
       30.HOTĂRÂRE  privind completarea HCL nr. 384 din 29.11.2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
       31.HOTĂRÂRE  privind modificarea valorii de inventar a unui bun imobil; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan        
       32.HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 46 din 27.02.2014;                                                                          
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan         

  
Dl. Adrian Grigoraș  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind modificarea HCL nr. 250 din 25.07.2013; 
Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21.117 din 26.05.2014 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 
Umane și Aparatul de lucru al Consiliul Local; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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.134 
a Consiliului. 
             Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind modificarea HCL nr. 97 din 05.03.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18.685 din 08.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Dezvoltare și Implementare Proiecte; 
 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.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.135 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.3 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului, domeniul public a unui teren având 
categoria de folosință drum, în suprafață de 8702 mp și atribuirea denumirii de strada Răsăritului; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18.892 din 21.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal; 
 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.136 
a Consiliului. 



 4 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18.588 din 07.05.2014 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.137 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.596 din 22.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Taxe 
și Impozite; 
 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.138 
a Consiliului. 
            Proiectul de hotărâre nr. 6 privind eliberarea unui acord de vecinătate, a fost retras; 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind eliberarea unui acord de vecinătate; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18.843 din 08.05.2014 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. 2 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.139 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 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. 18.362 din 09.05.2014 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.140 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind eliberarea unui acord de vecinătate; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 18.670 din 08.05.2014 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. 2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.141 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind aprobarea Raportului anual privind administrarea și exploatarea fondului locativ 
pe raza municipiului Piatra Neamț pe anul 2013; 
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Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.147 din 20.05.2014 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. 2 au 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. 142 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 privind acordul de principiu în vederea închirierii/concesionării/vânzării spațiilor și 
terenurilor în care au funcționat centrale și puncte termice modernizate; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.144 din 20.02.2014 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.143 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, însușirea valorilor de piață ale unor bunuri 
imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț și vânzarea acestora; La acest proiect 
dl. Viceprimar Adrian Grigoraș  

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.974 din 26.05.2014 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.144 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind aprobarea schimbului de imobile între municipiul Piatra Neamț și dl. Nicolau Ion; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.550 din 22.05.2014 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.145 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 19.255 din 20.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoiu, 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.146 
a Consiliului. 
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Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.15 privind modificarea anexei nr. 1 la contractul de concesiune nr 18684/1999, actualizat și 
abrogarea art.2 din HCL nr. 118/2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.589 din 22.05.2014 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.147 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind modificarea anexei nr. 2 la contractul de societate civilă nr. 13.104 din 01.04.2010; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.492 din 22.05.2014 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.148 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren în vederea amplasării unui 
totem publicitar; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 17.451 din 22.05.2014 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.149 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind modificarea anexei nr. 1 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
42.265 din 13.10.2005; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.728 din 22.05.2014 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 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.150 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 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 Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
            Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 151 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.368 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 propune adoptarea 
acestuia. 
             Dl. Adrian Grigoraș – 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.152 
a Consiliului. 
            Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață utilă de 66,46 mp, către 
Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.629 din 22.05.2014 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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.153 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Piatra Neamț în orașul 
înfrățit Orhei; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.367 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. 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 20 de voturi PENTRU și 2 ABȚINERI. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.154 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind modificarea anexei la  HCL nr. 65 din 05.03.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.710 din 25.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Dezvoltare și Implementare Proiecte; 

Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 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.155 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind modificarea anexei la  HCL nr. 106 din 27.03.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.707 din 22.05.2014 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. 
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            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.156 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind transmiterea ca bunuri de retur, a nouă toalete ecologice, către SC SALUBRITAS 
SA; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.845 din 23.05.2014 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.157 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind transmiterea în folosință gratuită, a unui apartament, către Asociația de Prietenie 
Piatra Neamț - Roanne; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.779 din 23.05.2014 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.158 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 79 din 28.02.2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21.256 din 27.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Administrație Publică Locală; 

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 21 de voturi PENTRU și 1 ABȚINERE. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.159 
a Consiliului. 
            Proiectul de hotărâre nr. 28 a fost retras. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.29 privind completarea HCL nr. 384 din 29.11.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 20.899 din 26.05.2014 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.160 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind modificarea valorii de inventar a unui bun imobil; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21.312 din 27.05.2014 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. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.161 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.31 privind modificarea HCL nr. 46 din 27.02.2014 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Poliţiei Locale pe anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoțit de Raportul de specialitate nr. 21.090 din 26.05.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 
Umane și Aparatul de lucru al Consiliului Local; 

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.162 
a Consiliului. 

Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.32 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă; 

Dna. Aurelia Simionică propune pentru funcția de Președinte de Ședință pe domnul Neculai 
Timaru, pentru o perioadă de 3 luni. 
            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.163 
a Consiliului. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Adrian Grigoraș – Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Adrian GRIGORAȘ – Preşedinte de şedinţă 
 

Dl. Florin FECIC –  Secretarul Municipiului  
 

  
 
 
 
 
 
  
 


