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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 28.925 din 07.11.2016 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 04.11.2016 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e, art. 42 alin. 3 – 7 şi ale art. 117 lit. 

f) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Dispoziţia Primarului nr. 2.269 din 31.10.2016, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 

2.329 din 03.11.2016 şi modificată prin Dispoziţia Primarului nr. 2.332 din 04.11.2016, Primarul 

Municipiului – d-nul Dragoş Victor CHITIC, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Primar – Dragoş Victor Chitic, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu 

Administraţie Publică şi Juridic (înlocuitor al Secretarului municipiului) şi 23 consilieri locali. În calitate de 

invitaţi participă: d-nul Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local şi 

reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 

lucrările. 

D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr. 2.269 din 31.10.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr. 5 şi nr. 6 au 

fost introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.329 din 03.11.2016, iar Proiectul de 

hotărâre nr. 4 a fost retras de pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.332 din 04.11.2016; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

 

 1.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ, Asociaţia Club 

Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ şi Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ; 

                 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat în vederea organizării Târgului de Crăciun 

2016; 

                 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3.HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L. nr. 392 din 20.12.2013 şi transmiterea în folosinţă 

gratuită a construcţiei, a coşului de fum şi a terenului aferent în care a funcţionat CT 45, situate în str. 

Progresului f.n., către Asociaţia Regională N-E a Nevăzătorilor; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 4.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv „Ceahlăul” Piatra Neamţ, a 

unor spaţii din incinta Stadionului Municipal; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 

 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de 

hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2.329 din 03.11.2016: 

 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acţiune, a Programului de măsuri pe 

perioada noiembrie 2016-martie 2017 şi constituirea Comandamentului local de iarnă; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Neamţ pentru 

realizarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău, Reabilitare şi 
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modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti – limită judeţul 

Bacău; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

           
 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 1 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamţ, Asociaţia Club 

Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ şi Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.263 din 31.10.2016 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare 

şi Management Integrat; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – 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. 295 a 

Consiliului. 

 

 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 2 privind încheierea unui parteneriat în vederea organizării Târgului de Crăciun 

2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.265 din 31.10.2016 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare 

şi Management Integrat; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – 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. 296 a 

Consiliului. 

 

 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 3 pentru abrogarea H.C.L. nr. 392 din 20.12.2013 şi transmiterea în folosinţă 

gratuită a construcţiei, a coşului de fum şi a terenului aferent în care a funcţionat CT 45, situate în str. 

Progresului f.n., către Asociaţia Regională N-E a Nevăzătorilor; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.324 din 01.11.2016 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu, 

Autorizări şi Transport; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – 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. 297 a 

Consiliului. 

 

 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea Planului operativ de acţiune, a Programului de măsuri pe 

perioada noiembrie 2016-martie 2017 şi constituirea Comandamentului local de iarnă; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.577 din 02.11.2016 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiţii şi 

Gospodărie Comunală; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, 

care a fost aprobat cu 22 voturi Pentru şi 1 vot Abţinere (d-nul consilier local Valentin Ciobanu). 

    

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 298 a 

Consiliului. 

 

 D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr. 6 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Neamţ pentru 

realizarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău, Reabilitare şi 
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modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti – limită judeţul 

Bacău; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.265 din 03.11.2016 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Dezvoltare şi 

Implementare Programe; 

D-nul Victor Adrian Marghidan – 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. 299 a 

Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

 

 

Procesul-verbal a fost semnat de: 

 

 

D-nul Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL 

 

D-na Oana Sârbu – Pentru Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAPJ/C.A.M./07.11.2016 


