
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 29054 din 31.08.2012 
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.08.2012 în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei 
Publice  Locale  nr.215/2001,  republicată,  prin  Dispoziţia  nr.  1539  din  22.08.2012,  completată  prin 
Dispoziţia nr.1549 din 23.08.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  -  Gheorghe tefan,  Ș dl.  Viceprimar  – Dragoş Chitic,  d-na 
Viceprimar – Elena-Monica Anton, dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului şi  21 consilieri, care au 
fost aleşi. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, 
dl.  Dan Florea-  Arhitectul  Municipiului,  dl.  Cătălin  Curelariu  -  ef  Birou Gospodărie  Comunală,  dl.Ș  
Gabriel  Muraru  -  ef  Serviciu  Comunicare  i  Management  Integrat,  dl.  Răzvan  Orza  –  ServiciuȘ ș  
Administrare Patrimoniu, dl. Drago  tefan –consilier juridic Aparatul Permanent de Lucru al Consiliuluiș Ș  
Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi  reprezentanţi ai mass-mediei 
scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl.  Valeriu  Andri aț –  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  Procesele  Verbale  ale  şedinţelor 

Consiliului Local din data de  20.07.2012 i 31.07.2012, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.ș
Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr. 

1539 din 22.08.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 22 la nr.26 au fost introduse pe ordinea 
de zi prin Dispoziţia nr.1549 din 23.08.2012, iar  proiectele de hotărâre nr.6 i nr.11 auș  fost retrase de pe 
ordinea de zi prin Dispoziţia nr. 1572 din 27.08.2012.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi,  cu completările şi 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:  
                             

1.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  înregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

2. HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 179 din 27.05.2011;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

3.  HOTĂRÂRE privind  însu irea  pre urilor  de  pia ă  a  unor  bunuri  imobile  apar inândș ț ț ț  
domeniului privat al municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

4. HOTĂRÂRE privind prelungirea, pe o durată de 5 ani, a contractului nr. 46.782 din 06.09.2007 
de delegare de gestiune directă a serviciului de ecarisaj, între inere i administrare a toaletelor publice iț ș ș  
ecologice i a serviciului de între inere – cură enie spa ii verzi, încheiat între municipiul Piatra Neam  iș ț ț ț ț ș  
S.C. Salubritas S.A.;
                    - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

5.  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosin ă gratuită a spa iului situat în str. Ionț ț  
Ionescu de la Brad nr. 13, de către Asocia ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale ”Luceafărul” –ț  
Neamț;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

6. HOTĂRÂRE privind înlocuirea Anexei nr. 1 la caietul de sarcini a contractului de delegare de 
gestiune  prin  concesiune  nr.  42.265  din  13.10.2005  încheiat  între  municipiul  Piatra  Neam  i  S.C.ț ș  
XDATASOFT S.R.L.;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

7. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam  pe anul 2012;ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș
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8.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  repartizării  unei  locuin e  proprietatea  municipiului  Piatraț  
Neam ;ț
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

9.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  declan ării  procedurii  de  atribuire  a  16  autoriza ii  taxiș ț  
disponibile,  potrivit  Registrului  Special  de atribuire  a autoriza iilor  taxi  sau de transport  în  regim deț  
închiriere;
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009;
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 243 din 31.07.2012;
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

12. HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 248 din 31.07.2012;
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

13. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Dr. Octavian Huianu”, unei străzi din municipiul 
Piatra Neam ;ț
                         - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

14.  HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  clădiri  date  în  administrarea 
învă ământului preuniversitar din municipiul Piatra Neam ;ț ț
                         - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

15.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Regulamentului  privind  contribu ia  lunară  datorată  deț  
părin i/reprezentan i legali, pentru copiii înscri i la Cre a Piatra Neam ;ț ț ș ș ț
                         - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

16.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adi ional nr. 3 la Acordul de Parteneriat,  încheiatț  
între municipiul Piatra Neam  i Funda ia de Ini iativă Locală ”Petrodava” – Filiala Dărmăne ti;ț ș ț ț ș
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

17.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de Principiu pentru un parteneriat transnaţional 
de ocupare şi incluziune socială, care cuprinde 8 parteneri naţionali – Camera de Comerţ şi Industrie a  
judeţului Neamţ, AJOFM Neamţ, Primăria Municipiului Piatra Neamţ, AJOFM Maramureş, Camera de 
Comerţ şi Industrie a judeţului Maramureş, AJOFM Tulcea, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Tulcea,  Asociaţia  Agenţia  de Dezvoltare  Comunitară  „Împreună”  şi  un partener  transnaţional  Quality 
Management Services (UK) Ltd, parteneriat realizat în cadrul unui proiect strategic iniţiat de către Camera 
de  Comerţ  şi  Industrie  a  judeţului  Neamţ,  proiect  finanţabil  din  fonduri  structurale  prin  Programul 
Operaţional  Sectorial  ”Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007  –  2013”,  axa  prioritară  6  ”Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interven ie 6.4. ”Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivăț  
a muncii”;
                         - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

18.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  par ial  al  terenurilor  apar inând  domeniuluiț ț  
privat al municipiului Piatra Neam ;ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

19.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  aparatului  de 
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

20. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
               - iniţiator – Viceprimar Monica Anton

21.  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife de închiriere a Sălii Polivalente din municipiul 
Piatra Neam .ț
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre 
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. 1539 din 22.08.2012:

22. HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 1 la HCL nr. 241 din 31.07.2012;
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

23. HOTĂRÂRE privind modificarea Art.1 la HCL nr. 244 din 31.07.2012.
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș
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24.  HOTĂRÂRE privind  constituirea  de  mijloace  fixe  i  ănregistrarea  lor  în  patrimoniulș  
municipiului Piatra Neam  privind investi ia ”Reabilitarea i modernizarea spa iilor din strada tefan celț ț ș ț Ș  
Mare nr.23 pentru furnizarea unor servicii sociale”, cod SMIS 11178.
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

25. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr.112/30.03.2012 privind încheierea unor 
parteneriate.
               - iniţiator – Viceprimar Elena-Monica Anton

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea achizi ionării de servicii juridice de asisten ă i reprezentareț ț ș  
de către SC CMI Urban SA, Piatra Neam .ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe tefanȘ

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local  proiectul de 
hotărâre nr.1 privind constituirea de mijloace fixe i înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatraș  
Neam ;ț

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

Dl. Valeriu Andri aț - 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.250   
a Consiliului.
 

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local  proiectul de 
hotărâre  nr.2  privind  modificarea  contractului  de  service  nr.22.315  din  01.06.2011  încheiat  între 
municipiul Piatra Neam  i SC Locato SA;ț ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Consilier  local Cătălin  Drăgu anu precizează că este vorba de un contract  încheiat  cu SCș  
Locato SA, care prevede asigurarea de service specializat pentru un număr de 64 de centrale termice, care 
asigură furnizarea agentului termic i apa caldă pentru grădini e, coli, licee, sala Polivalentă i Centrulș ț ș ș  
Social Pietricica. In contract era prevăzută suma de 300 lei/punct centrală termică, apoi prin act adi ionalț  
la contract, suma s-a majorat la 500 lei/punct centrală termică, fiind un pre  foarte mareț . Din acest punct 
de vedere propune următorul amendament: ”1. durata contractului să fie de 1 an de zile cu posibilitatea  
prelungirii,  2.renegocierea  pre ului  presta iei,  având în  vedere nivelul  pe pia ă  al  activită ilor  deț ț ț ț  
service similare”.

Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că s-ar putea face o licita ie olandeză, să se licitezeȘ ț  
de la suma de 500 lei/punct centrală termică în jos. Dar dacă nu vine nimeni la licita ie?ț

Dl. Consilier  local  Cătălin  Drăgu anu men ionează  că dacă nu sunt  alte  oferte,  se  va încheiaș ț  
contractul cu SC Locato SA.

Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că este de acord i renegocierea să fie sub 500Ș ș  
lei/punct centrală termică.

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier 
local Cătălin Drăgu anu, care a fost ș aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andri aț -  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.251   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local  proiectul de 
hotărâre nr.3 privind însu irea pre urilor de pia ă a unor bunuri imobile apar inând domeniului privat alș ț ț ț  
municipiului Piatra Neam ; ț

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

D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament :  ”stabilirea pre ului deț  
pia ă de 25 Euro/mp la punctul 4 i eliminarea punctului 5 la anexa nr.1 la proiectul de hotărâre”.ț ș  In 

3



ceea ce prive te amendamentul pentru punctul nr.4, d-na consilier local Aurelia Simionică motivează căș  
pre ul  de 10 euro/mp este  sub pre ul  zonei,  respectiv  str.  G-ral  Dăscălescu,  iar  la  punctul  5 nu esteț ț  
identificat terenul de 200 mp la Orion, str. Mihai Viteazul. Expertul evaluator nu a men ionat în raportulț  
de evaluare unde se află acest teren, nu este niciun plan, nicio schi ă, sau vecini pentru a putea identificaț  
suprafa a de teren. Rapoartele de evaluare făcute de celălalt expert evaluator oferea mai multe informa iiț ț  
decât  acest  nou expert,  care  face  evaluările  foarte  succint.  Neidentificând  corect  terenul,  se  pot  face 
gre eli.ș

Dl.Primar Gheorghe tefan propune să se numească o comisie formată din consilieri locali, care săȘ  
analizeze pre urile i dacă sunt sub pre ul pie ei, Consiliul Local le poate majora.ț ș ț ț

Dl.  Secretar  al  municipiului  Vasile  Vi an  intervine  spunând  că  ar  fi  îndreptă ită  comisia  deș ț  
specialitate  nr.1  a  Consiliului  Local,  care  analizează  proiectele  de  buget  i  ș administrarea  domeniului 
public şi privat al municipiului, dar se poate forma i o altă comisie. ș

Dl.  Valeriu  Andri aț -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  formulat  de  d-na 
Consilier local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andri aț -  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.252   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.4 privind prelungirea contractului nr. 46.782 din 06.09.2007 de delegare de gestiune directă a 
serviciului  de ecarisaj,  între inere i administrare  a toaletelor  publice i ecologice i  a serviciului  deț ș ș ș  
între inere – cură enie spa ii verzi, încheiat între municipiul Piatra Neam  i S.C. Salubritas S.Aț ț ț ț ș .; 

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl.consilier  local Constantin  Teodorescu  propune  următorul  amendament:  ”prelungirea  
contractului să fie pe o perioadă de 2 ani cu posibilitatea prelungirii”.

Dl. Valeriu Andri a ț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier 
local Constantin Teodorescu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Valeriu  Andri aț -  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.253   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.5  privind prelungirea perioadei de folosin ă gratuită a spa iului situat în str. Ion Ionescu de laț ț  
Brad nr. 13, de către Asocia ia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale ”Luceafărul” – Neamț ț;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.3  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 254   
a Consiliului.

  
Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 

hotărâre nr.7 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam  pe anul 2012ț ;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andri aț - 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. 255   
a Consiliului.

4



Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.8 privind aprobarea repartizării unei locuin e proprietatea municipiului Piatra Neamț ț;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.4  şi  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

D-na Viceprimar Monica Anton men ionează că este vorba de o familie cu un copil infestat cuț  
virusul HIV, care trăiesc în condi ii precare, neigienice într-un cămin de nefamili ti. s/a făcut o anchetăț ș  
socială  care  a  fost  favorabilă,  iar  locuin a  care  face  obiectul  proiectului  de  hotărâre  urmează  a  le  fiț  
repartizată.

D-na consilier local Ana Ioni ă propune ca pe viitor la proiectele de hotărâre privind repartizareaț  
locuin elor, care sunt motivate de cazuri similare, să prezinte la mapa consilierilor locali un act medical.ț

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 256   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.9 privind aprobarea declan ării procedurii de atribuire a 16 autoriza ii taxi disponibile, potrivitș ț  
Registrului Special de atribuire a autoriza iilor taxi sau de transport în regim de închiriere;ț

Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 257   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.10 pentru modificarea HCL nr. 228 din 28.05.2009;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.5  şi  nr.6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre ini iat, care a fostț  
aprobat cu unanimitate de voturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 258   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.12 privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 248 din 31.07.2012; 

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

Dl. Viceprimar Drago  Chitic propune pe dl. Consilier local Viorel Strungariu.ș
Dl. Consilier local Neculai Timaru propune pe dl. Consilier local Gheorghe Balan.
Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că dl. Consilier local Gheorghe Balan este în AGAȘ  

la ADI Aqua Neam  i func ia de la ADI Econeam  o de ine tot USL.ț ș ț ț ț
Dl. Consilier local Gheorghe Balan motivează că are o experien ă de 20 de ani i că renun ă laț ș ț  

func ia de la ADI Aqua Neam , cu condi ia să fie numit la Compania Jude eană Apa Serv SA.ț ț ț ț
Dl.Primar Gheorghe tefan precizează  că fiecare  consilier  local  reprezintă  Consiliul  Local  înȘ  

AGA la 3 societă i comerciale din subordinea Consiliului.ț
Dl. Consilier  local Gheorghe Balan intervine spunând că el  de ine func ia de reprezentant  alț ț  

Consiliului local în 2 societă i comercialeț .
Dl.Secretar  al  municipiului  Vasile  Vi an  intervine  spunând  că  proiectul  nr.22  are  ca  obiectș  

numirea d-lui Gheorghe Balan în Consiliul de administra ie la ADI Aqua Neam .ț ț
Dl. Consilier local Gheorghe Balan precizează că se poate face amendament i să fie numit altș  

consilier local în C.A. la ADI Aqua Neam .ț
Dl. Consilier local Viorel Strungariu men ionează că nu vrea să fie în AGA la ApaServ SA.ț
Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul  d-lui Consilier  local 

Neculai Timaru, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Dl.  Valeriu  Andri aț -  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 259   
Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.13 privind  atribuirea  denumirii  ”Dr.  Octavian  Huianu”,  unei  străzi  din  municipiul  Piatra 
Neam ;ț

Comisiile  de specialitate  nr.1,  nr.4  i  nr.5  a  avizat  favorabil  ș proiectul  de hotărâre  şi  propune 
adoptarea acestuia.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Viorel Strungariu pre edintele comisiei de validare prezintă procesul verbal al comisiei astfel:ș

- Total voturi: 23 ;
- Voturi valabil exprimate: 21
- Voturi nule: 2
- Pentru: 6
- Contra: 15

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă aduce la cuno tin a Consiliului Local că proiectul deș ț  
hotărâre a fost RESPINS.
  

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.14 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea învă ământuluiț  
preuniversitar din municipiul Piatra Neam ; ț

Comisiile de specialitate nr.1 i nr.5 a avizat favorabil  ș proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu unanimitate devoturi.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 260   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.15  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  contribu ia  lunară  datorată  deț  
părin i/reprezentan i legali, pentru copiii înscri i la Cre a Piatra Neam ; ț ț ș ș ț

Comisiile de specialitate nr.1 i nr.5 a avizat favorabil  ș proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 
acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 261   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.16  privind  aprobarea  Actului  Adi ional  nr.  3  la  Acordul  de  Parteneriat,  încheiat  întreț  
municipiul Piatra Neam  i Funda ia de Ini iativă Locală ”Petrodava” – Filiala Dărmăne ti;ț ș ț ț ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.5  i  nr.6  au avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 262   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.17 privind încheierea unui Acord de Principiu pentru un parteneriat transnaţional de ocupare şi 
incluziune socială, care cuprinde 8 parteneri naţionali – Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Neamţ, 
AJOFM Neamţ, Primăria Municipiului Piatra Neamţ, AJOFM Maramureş, Camera de Comerţ şi Industrie 
a judeţului  Maramureş,  AJOFM Tulcea,  Camera  de Comerţ  şi  Industrie  a judeţului  Tulcea,  Asociaţia 
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Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi un partener transnaţional Quality Management Services 
(UK) Ltd, parteneriat realizat în cadrul unui proiect strategic iniţiat de către Camera de Comerţ şi Industrie 
a  judeţului  Neamţ,  proiect  finanţabil  din  fonduri  structurale  prin  Programul  Operaţional  Sectorial 
”Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007  –  2013”,  axa  prioritară  6  ”Promovarea  incluziunii  sociale”, 
Domeniul Major de Interven ie 6.4. ”Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”;ț

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.5  i  nr.6  au avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl. Valeriu Andri aț - 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.   
263 a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre  nr.18  privind  aprobarea  inventarului  par ial  al  terenurilor  apar inând  domeniului  privat  alț ț  
municipiului Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andri aț - 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. 264   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.19  privind aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii  ale aparatului  de specialitate  al 
Primarului Municipiului Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andri aț - 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. 265   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.20 privind încheierea unor parteneriate;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.4  i  nr.5  au avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.

Dl.Viceprimar Drago  Chitic propune următorul amendament: ”ș Completarea anexei la prezenta  
cu pozi ia nr.4 Clubul Sportiv Zen World Extreme -  Hard Enduro Piatra Neam , cu suma de 20.000ț ț  
lei”.

Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că este un lucru benefic pentru municipiu, întrucâtȘ  
vin foarte mul i turi ti. Se va face reclamă ora ului, iar noi suportăm doar 10 % din cheltuieli.ț ș ș

Dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu propune următorul amendamentș  : ”să li se acorde suma de  
10.000 lei”.

Dl.Primar Gheorghe tefan precizează că întregul eveniment are un buget de 264.000 lei. DacăȘ  
Consiliul Local oferă 10.000 lei, s-ar putea să nu mai facă i alte edi ii la Piatra Neam .ș ț ț

Dl.Viceprimar Drago  Chitic menș ționează că vin persoane foarte importante, cum ar fi Graham 
Jarvis cel mai bun pilot de hard enduro din lume i Emanuel Gyenes câ tigător al raliului Dakar, iarș ș  
evenimentul va fi transmis pe cele mai importante canale de televiziune.

Dl. Consilier  local Cătălin Drăgu anu întreabă dacă după prima edi ie a acestui eveniment s-aș ț  
făcut o analiză a beneficiilor la nivelul municipiului.

Dl. Primar Gheorghe tefan propune delegarea d-lui Consilier local Cătălin Drăgu anuȘ ș  să facă 
analiza beneficiilor, după finalizarea acestui eveniment,.

Dl.  Valeriu Andri aț -  Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  primul amendament  formulat  de dl. 
Viceprimar Drago  Chitic,  care a fost  aprobat cu 12 voturi  Pentru, 1 vot Ab inere (dl.consilier  localș ț  
Constantin  Teodorescu)  i  10  voturi  Împotrivă  (d-na  Consilierș  local  Baidan Silvia,  dl.consilier  local 
Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu, d-na Consilierș  
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local Ecaterina Iliesi, d-na Consilier local Ana Ioni ă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilierț  
local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Timaru).

Dl.  Valeriu  Andri aț -  Preşedinte  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu 
amendamentul  formulat,  care  a  fost  aprobat  cu  12  voturi  Pentru,  1  vot  Ab inere  (dl.consilier  localț  
Constantin  Teodorescu)  i  10  voturi  Împotrivă  (d-na  Consilierș  local  Baidan Silvia,  dl.consilier  local 
Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu, d-na Consilierș  
local Ecaterina Iliesi, d-na Consilier local Ana Ioni ă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilierț  
local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Timaru).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 266   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.21 privind aprobarea unor tarife de închiriere a Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț;

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

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 267   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.22 privind modificarea Art. 1 la HCL nr. 241 din 31.07.2012;

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

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 22 voturi Pentru i 1 vot Ab inere (dl.consilier local Gheorghe Balan).ș ț
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 268   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.23 privind modificarea Art.1 la HCL nr. 244 din 31.07.2012;

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

Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 
aprobat cu 22 voturi Pentru i 1 vot Ab inere (dl.consilier local Cătălin Drăgu anu).ș ț ș
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 269   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.24 privind constituirea de mijloace fixe i înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatraș  
Neam  privind investi ia ”Reabilitarea i modernizarea spa iilor din strada tefan cel Mare nr.23 pentruț ț ș ț Ș  
furnizarea unor servicii sociale”, cod SMIS 11178;

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

Dl. Valeriu Andri aț - 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. 270   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.25 pentru modificarea anexei la HCL nr.112/30.03.2012 privind încheierea unor parteneriate;

Comisiile  de  specialitate  nr.1,  nr.4  i  nr.5  au avizat  favorabil  ș proiectul  de  hotărâre  şi  propun 
adoptarea acestuia.
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Dl. Valeriu Andri aț - 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. 271   
a Consiliului.

Dl. Valeriu Andri aț – Preşedinte  de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de 
hotărâre nr.26 privind aprobarea achizi ionării de servicii juridice de asisten ă i reprezentare de către SCț ț ș  
CMI Urban SA, Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andri aț - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat  cu  13  voturi  Pentru,  1  vot  Ab inere  (dl.consilier  local  Constantin  Teodorescu)  i  9  voturiț ș  
Împotrivă  (d-na  Consilier local  Baidan  Silvia,  dl.consilier  local  Gheorghe  Balan,  dl.  Consilier  local 
Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu, d-na Consilier local Ecaterina Iliesi, d-na Consilierș  
local Ana Ioni ă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilierț  
local Aurelia Simionică).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 272   
a Consiliului.

Dl.  Valeriu  Andri aț -  Preşedinte  de  şedinţă  aduce  la  cuno tin a  Consiliului  Local  Deciziaș ț  
nr.38/2012 comunicată de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Jude eană Neam .ț ț

  D-na  consilier  local  Aurelia  Simionică  propune Consiliului  Local  ca  în  zilele  de miercuri  ale 
fiecărei luni, începând cu orele 16:00,  să se ină audien e de către consilierii locali. Să se stabilească oț ț  
săptămână un grup politic i o săptămână alt grup politic.ș

Dl.Primar Gheorghe tefan propune să se ină aceste audien e în sala mică a sediului principal.Ș ț ț
Dl.Vasile Vi an Secretarul Municipiului informează Consiliul Local că programul de audien e aleș ț  

consilierilor locali va fi adus la cunoștin a publică, în presa scrisă. Propune ca audien ele să se ină întreț ț ț  
orele 16:00 – 20:00.

Dl.Primar Gheorghe tefan men ionează că este de acord i să se stabilească de către grupurileȘ ț ș  
politice programul de audien e.ț

Dl.Consilier local Constantin Teodorescu propune ca programul să se afi eze la sediul institu ieiș ț  
i să se posteze pe site –ul primăriei.ș

Dl.Primar Gheorghe tefan propune ca 2 zile de miercuri să fie inute de către consilierii localiȘ ț  
USL i 2 zile de miercuri de către consilierii locali APEL.ș

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Valeriu Andri a – Preşedinte de Şedinţă – declară închiseț  
lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRI AȚ  – Preşedinte de şedinţă – ___________________

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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