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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 4.760 din 05.02.2014  
F- SAPL- 03 
 

 
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 31.01.2014 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 şi ale 

art. 115 alin.1 lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 
nr.122 din 23.01.2014, modificată şi completată prin Dispoziţia nr.169 din 29.01.2014, 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 Grigoraş, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului şi 20 consilieri. Lipseşte 
motivat: d-na consilier local Luminiţa Georgeta Vîrlan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. 
Vasile Vişan – Consultant administraţie publică, d-na Claudia Grigorică – Director Direcţia Taxe şi 
Impozite, dl. Ioan Nedeianu Domiţian – Arhitect şef, dl. Gabriel Muraru – Şef Biroul Comunicare şi 
Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, dl. Dragoş Ştefan – consilier 
juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, directori 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. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale şedinţelor 

Consiliului Local din data de 20.12.2013, 10.01.2014 şi 27.01.2014,  care au fost aprobate cu unanimitate 
de voturi. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 
122 din 23.01.2014, precizând că proiectul de hotărâre nr. 15 şi proiectul de hotărâre nr. 29 au fost retrase 
de pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre nr. 30 este introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 
169 din 29.01.2014. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:           

          1.HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Piatra 
Neamţ cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Taxe şi Impozite 
pentru anul 2014; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          3.HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc 
să exercite meseria de administrator de imobile; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         4.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         5.HOTĂRÂRE privind rectificarea pct.2 din anexa la HCL nr. 399 din 20.12.2013; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         6.HOTĂRÂRE privind completarea art.2 (1) din contractul de asociere nr. 21.223 din 27.05.2010 şi 
modificarea pct.1 alin. 3 din anexa la HCL nr. 187/25.05.2012; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         7.HOTĂRÂRE privind închirierea suprafeţei de teren de 22,20 mp, situată în Piatra Neamţ, Bd. 
Republicii f.n., pe care este edificat un garaj; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
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         8.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în 
suprafaţă de 16 mp situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl. A14, sc. B şi concesionarea fără licitaţie 
publică a acestuia către o persoană fizică; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         9.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a unui teren în suprafaţă de 320 mp situat în 
Piatra Neamţ, cartier Văleni, str. Corneliu Coposu în vederea construirii unui Complex cu spaţii 
comerciale şi spaţiu pentru alimentaţie publică tip bar cu terasă, acces auto şi parcare auto; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         10.HOTĂRÂRE privind excluderea din serviciul de pază a Poliţiei Locale a obiectivului Bazar 
Municipal din str. Muncii, nr. 16 şi externalizarea serviciului de pază; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         11.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de servicii nr. 5.465 din 16.02.2012 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC Parking SA privind prestarea de servicii de întreţinere şi exploatare a 
parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private de pe raza municipiului Piatra Neamţ, aprobat prin 
HCL nr. 450 din 25.11.2010; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         12.HOTĂRÂRE privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Piatra Neamţ; 
                - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
         13.HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat 
între municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA, actualizat până la data de 24.03.2006; 

- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        14.HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 40 mp situată în b-dul 
Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C şi a suprafeţei de 27 mp situată în b-dul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C, către o 
persoană fizică; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        15.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamţ şi unele 
persoane juridice; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        16.HOTĂRÂRE privind  aprobarea listei cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau 
gestionate, altele decât cele puse la dispoziţie, din oficiu, conform art.5 alin 1 lit. h) din Legea nr. 
544/2001 privind Liberul acces la informaţii de interes public; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        17.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 111 din 30.03.2012 completată prin HCL nr. 71 din 
28.02.2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
       18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă ale unor 
bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea acestora; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
       19.HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilan – A. a 
terenului cu suprafaţa 4.437 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – locuinţe individuale P+2E 
maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea privată, B. a terenului cu suprafaţa 3.114 mp pentru funcţiunea 
urbanistică locuirea – o locuinţă individuală P+2E maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea privată, C. a 
terenului cu suprafaţa 1.511 mp aferent DC 40, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ, 2. 
Lotizarea terenului cu suprafaţa 14.600 mp în 15 loturi construibile cu locuinţe individuale P+2E maxim – 
din care 10 loturi cu accesul din Strada Mintiana şi 5 loturi cu accesul din DC 40, proprietatea privată; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        20.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spaţiului comercial P+1E 
proprietatea privată, inclus în construcţia Bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale şi birouri la parter 
şi etajul 1, Strada P-ţa 22 Decembrie nr. 7; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        21.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului Stomatologic 
individual, proprietatea soţilor ANDRONIC LILIANA – MIHAELA şi ANDRONIC LUCIAN – 
SIMION, comodatat Cabinetului Stomatologic individual Dr. ANDRONIC LILIANA – MIHAELA, cu 
accesul din exterior, aleea de acces, Strada Paharnicului nr. 4, bl. B4, sc. C, parter, fost ap. 44; 
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 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan              
        22.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acţiuni/lucrări de interes local şi a 
Instrucţiunilor de implementare pentru anul 2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        23.HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgenţă din 
Bugetul local în anul 2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        24.HOTĂRÂRE privind contractarea de servicii juridice avocaţiale pentru reprezentare în instanţă şi 
recuperarea cheltuielilor de judecată; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan        
        25.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor a municipiului Piatra Neamţ în anul 2013; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
         26.HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
         27.HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Piatra 
Neamţ, pentru anul şcolar 2014-2015; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
         28.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, a unui bun mobil proprietatea 
municipiului Piatra Neamţ, către Poliţia locală a municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
         29.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ pe anul 2014; 
 - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan    
 
         Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre 
introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 169 din 29.01.2014: 
 

30.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ, Poliţia 
municipiului Piatra Neamţ, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ şi Poliţia Locală Piatra Neamţ 
pentru anul 2014. 
                       - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan 
          
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.1 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Piatra Neamţ cu 
principalele produse alimentare şi nealimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.44.031 din 18.12.2013 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul SSM–SVSU; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 3 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Taxe şi Impozite pentru 
anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.652 din 15.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Taxe şi 
Impozite. 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
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 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 4 a 
Consiliului. 
 

 
Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc să 
exercite meseria de administrator de imobile; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.974 din 24.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Asistenţă 
Socială; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 5 a 
Consiliului. 
 
  

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.4 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 
Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.638 din 20.01.2014 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 6 a 
Consiliului. 
 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.5 privind rectificarea pct.2 din anexa la HCL nr. 399 din 20.12.2013; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.067 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 7 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.6 privind completarea art.2 (1) din contractul de asociere nr. 21.223 din 27.05.2010 şi 
modificarea pct.1 alin. 3 din anexa la HCL nr. 187/25.05.2012; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.350 din 20.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr. 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 8 a 
Consiliului. 
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 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.7 privind închirierea suprafeţei de teren de 22,20 mp, situată în Piatra Neamţ, Bd. Republicii 
nr. 42 pe care este edificat un garaj – boxa nr. 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.038 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 9 a 
Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.8 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al bunului imobil teren în suprafaţă 
de 16 mp situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl. A14, sc. B şi concesionarea fără licitaţie publică a 
acestuia către Cheşu Marius – Gabriel; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.068 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 10 
a Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Popescu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.9 privind concesionarea prin licitaţie a unui teren în suprafaţă de 320 mp situat în Piatra 
Neamţ, cartier Văleni, str. Corneliu Coposu în vederea construirii unui Complex cu spaţii comerciale şi 
spaţiu pentru alimentaţie publică tip bar cu terasă, acces auto şi parcare auto; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.103 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 11 
a Consiliului. 
 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.10 privind excluderea din serviciul de pază a Poliţiei Locale a obiectivului Bazar Municipal 
din str. Muncii, nr. 16 şi externalizarea serviciului de pază; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.976 din 24.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune următorul amendament:”Transformarea Art. 2 

în Art. 1 în sensul că se exclude obiectivul Bazar municipal din str. Muncii nr. 16 din serviciul de pază al 
Poliţiei Locale după finalizarea procedurii de licitaţie publică şi încheierea unui contract cu cel declarat 
câştigător”; 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.    

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 12 
a Consiliului. 
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 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.11 pentru modificarea contractului de servicii nr. 5465 din 16.02.2012 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC Parking SA privind prestarea de servicii de întreţinere şi exploatare a 
parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără plată şi a parcărilor închiritate instituţiilor publice sau 
private de pe raza municipiului Piatra Neamţ, aprobat prin HCL nr. 450 din 25.11.2010; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1.006 din 10.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 13 
a Consiliului. 
    
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.12 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de 
comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1.070 din 20.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 14 
a Consiliului. 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.13 privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999 încheiat între 
municipiul Piatra Neamţ şi SC Urban SA, actualizat; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.064 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Neculai Timaru). 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 15 
a Consiliului 
 

Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.14 privind concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 40 mp situată în b-dul Decebal 
nr. 2, bl. H3, sc. C şi a suprafeţei de 27 mp situată în b-dul Decebal nr. 2, bl. H3, sc. C, către d-na Gavril 
Daniela; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.380 din 21.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 16 
a Consiliului 
 
   Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.16 privind aprobarea listei cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau 
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gestionate, altele decât cele puse la dispoziţie, din oficiu, conform art.5 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 
544/2001 privind Liberul acces la informaţii de interes public; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.896 din 09.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 
 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – 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. 17 
a Consiliului 
 
   Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.17 privind modificarea HCL nr. 111 din 30.03.2012 completată prin HCL nr. 71 din 
28.02.2013; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.072 din 17.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 
 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 18 
a Consiliului 
 
   Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.18 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, a valorii de inventar, însuşirea valorilor de 
piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi vânzarea 
acestora;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.597 din 22.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 19 
a Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.19 privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilan – A. a terenului cu 
suprafaţa 4.437 mp proprietate privată Oţel Radu, pentru funcţiunea urbanistică locuire (locuinţe 
individuale P+2E maxim), cu accesul din DC 40, B. a terenului cu suprafaţa 3.114 mp proprietate privată 
proprietatea Nica Marius – Valentin şi Nica Olivia – Romina, pentru funcţiunea urbanistică locuire (o 
locuinţă individuală P+2E maxim), cu accesul din DC 40, C. a terenului cu suprafaţa 1.511 mp aferent DC 
40, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ şi 2. Lotizarea terenului cu suprafaţa 14.600 mp, 
proprietate privată Oţel Radu în 15 loturi construibile cu locuinţe individuale P+2E maxim – din care 10 
loturi cu accesul din Strada Mintiana şi 5 loturi cu accesul din DC 40; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.323 din 22.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 
 Comisia de specialitate nr.2  a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 20 
a Consiliului 
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   Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.20 privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spaţiului comercial P+1E proprietate 
privată SC PIER PROD SRL, inclus în construcţia Bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale şi 
birouri la parter şi etajul 1, Strada P-ţa 22 Decembrie nr. 7; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.44.169 din 22.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 21 
a Consiliului 
  
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului Stomatologic individual, 
proprietate privată ANDRONIC LILIANA – MIHAELA şi ANDRONIC LUCIAN – SIMION, comodatat 
Cabinetului Stomatologic individual Dr. ANDRONIC LILIANA – MIHAELA, cu accesul din exterior, 
aleea de acces, Strada Paharnicului nr. 4, bl. B4, sc. C, parter, fost ap. 44; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.41.168 din 22.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi 
Cadastru; 

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 22 
a Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.22 privind stabilirea Planului de acţiuni/lucrări de interes local şi ale Instrucţiunilor de 
implementare ale acestuia pentru anul 2014 pentru beneficiarii de ajutor social apţi de muncă; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.972 din 24.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Asistenţă 
Socială. 

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 23 
a Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.23 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgenţă din Bugetul 
local în anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.995 din 24.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Asistenţă 
Socială; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 24 
a Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.24 privind contractarea de servicii juridice; 
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.176 din 20.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Compartiment 
Contencios Juridic; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 25 
Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.25 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor a 
municipiului Piatra Neamţ în anul 2013; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2.760 din 22.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul SSM–SVSU; 

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 26 
Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.26 privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3.198 din 27.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 21 voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE (dl. consilier local Petrică Viorel Ilisei). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 27 
Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.27 privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar din municipiul Piatra 
Neamţ pentru anul şcolar 2014 – 2015; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1.107 din 10.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Economică; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 28 
Consiliului 
 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.28 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui bun mobil proprietatea municipiului Piatra 
Neamţ către Poliţia Locală; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3.362 din 28.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 29 
Consiliului 
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 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.30 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ, Poliţia municipiului 
Piatra Neamţ, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ şi Poliţia Locală Piatra Neamţ pentru anul 2014; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3.498 din 29.01.2014 emis de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Comunicare 
şi Management Integrat; 

Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia. 
 Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţial, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 30 
Consiliului 
 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Vasile Popescu – Preşedinte de Şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

Dl. Vasile POPESCU – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL  
 

Dl. Florin FECIC -  Secretarul Municipiului –  SS INDESCIFRABIL 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
               
 
 

 


