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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.31158 din 28.11.2016 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 24.11.2016 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit.e, art. 42 alin.3-7, 

art.117 lit.f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 2417 din 17.11.2016, completată prin Dispoziţia Primarului nr.2440 din 21.11.2016, 

completată prin Dispoziția Primarului nr.2456 din 24.11.2016, Primarul Municipiului – dl. Dragoş 

Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, Viceprimarul 

Municipiului – dl.Bogdan Gavrilescu, Secretarul Municipiului – dl. Florin Fecic şi 21 consilieri 

locali. Lipsește motivat: d-na viceprimar Luminița- Georgeta Vîrlan. De asemenea, în calitate de 

invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului 

Local, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic, d-na Liliana Bodnărescu – 

Direcția Taxe și Impozite, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, d-na Simona 

Varganici - Șef Serviciu Buget – Contabilitate, d-na Dorina Staicu – Consilier Primar, dl. Puiu 

Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul 

Municipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Cătălin 

Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management 

Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 

lucrările. 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea proceselor 

verbale ale ședintei de îndată din 15.11.2016, ședinței extraordinare din 04.11.2016 și a ședinței 

ordinare din data de 27.10.2016, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, 

conform Dispoziţiei Primarului nr. 2417 din 17.11.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre 

nr.32 și nr.33 au fost introduse pe ordinea de zi prin Dispoziția nr.2440 din 21.11.2016, iar 

proiectele de hotărâre nr.34 și nr.35 au fost introduse pe ordinea de zi, prin  Dispoziţia Primarului 

nr. 2456 din 24.11.2016.  

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 

         

 1. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 328 din 25.10.2012 privind transmiterea ca 

bunuri de retur a vehiculului Mercedes Benz UNIMOG deszăpezire şi a echipamentelor aferente, 

către S.C. Publiserv S.R.L.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi 

religie”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 5. HOTĂRÂRE privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Piatra 

Neamţ; 

 - iniţiatori – consilier local Alexandra Amalia MOISII 

                                             - consilier local Marius GHINEŢ 

                                             - consilier local Cristian SAUCIUC 

                                             - consilier local Bogdan GAVRILESCU  

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract pentru mentenanţa sistemului de 

iluminat public nepreluat de la S.C. E.on Distribuţie România S.A. în conformitate cu Legea nr. 

230/2006; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 253 din 29.08.2014 privind modificarea 

Convenţiei de Novaţie nr. 43.865 din 23.11.2011 aprobată prin HCL nr. 20 din 25.01.2012; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold 

la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile art. 266 din Legea nr. 206/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care 

înregistrează obligaţii fiscale restante; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Serviciului social de zi “Cantina Socială”; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul municipiului, a mijlocului fix Instalaţie 

Electrică Punct Belvedere; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducere în intravilanul 

municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 1.888 mp, construire ansamblu de locuinţe 

colective S/D+P+2E+M, împrejmuire, sistematizare verticală, amenajare acces, reţele edilitare, 

racorduri la utilităţi, strada Fermelor nr. 162; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 14.HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Municipiului 

Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a 

imobilelor aparţinând municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în 6 loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 56601; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor 

suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 1 din HCL nr. 25 din 22.01.2016 privind 

transmiterea în folosinta gratuita a unor centrale termice, proprietatea Municipiului Piatra Neamt; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ - 

teren cotă parte indiviză; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 
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 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ 

– teren aferent spaţiilor proprietate privată; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului, domeniul 

public; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la contractul de delegare de gestiune nr.32.468 

din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi  S.C. Parking S.A.; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare şi scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii panoului publicitar electronic, situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 16B; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art. 21 alin. 1 din contractul de 

delegare de gestiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi  S.C. 

Parking S.A.; 

 - iniţiatori – consilier local Romel Alexandru BÎRJOVEANU  

     - consilier local Mihai OBREJA  

     - consilier local Valentin CIOBANU  

     -  consilier local Luminiţa MOSCALU  

     - consilier local Adrian CIOBANU 

     - consilier local Adrian OLARIU 

     - consilier local Vasile POPESCU 

     - consilier local Constantin TEODORESCU 

     -  consilier local Paul PINTILIE 

27. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamţ, pe anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Publiserv 

S.A., pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parking 

S.A., pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 296 din 04.11.2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

 

   Dl. Victor- Adrian Marghidan - Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local 

proiectele de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiilor Primarului nr.2440 din 

21.11.2016 și nr.2456 din 24.11.2016: 

 

32. HOTĂRÂRE  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a bunului imobil teren curţi – construcţii identificat prin NC 62435, CF 62435, situat 

în str. Ştefan cel Mare nr. 8  ; 



 4 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

33. HOTĂRÂRE  privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin 

demisie, a d-lui Secuiu Radu Constantin și declararea locului acestuia vacant; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

34. HOTĂRÂRE  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sălăvăstru 

Tudor; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

35. HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 

            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă- propune Consiliului Local ca 

proiectele de hotărâre nr.33 și nr.34 să fie supuse dezbaterii primele pe ordinea de zi. 

 

           Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.33 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, 

a d-lui Secuiu Radu Constantin și declararea locului acestuia vacant; 

          Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.598 din 22.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 301 a Consiliului. 

 

             Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.34 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sălăvăstru 

Tudor; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedintele comisiei de validare prezintă Consiliului Local 

Procesul verbal al comisiei de validare 30.877 din 24.11.2016, prin care s-a constatat îndeplinirea 

condițiilor de legalitate ale mandatului d-lui Sălăvăstru Tudor. 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Sălăvăstru Tudor depune jurământul de consilier local. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 302 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 pentru abrogarea HCL nr.328/25.10.2012 privind transmiterea ca bunuri 

de retur a vehiculului Mercedes Benz UNIMOG deszăpezire și a echipamentelor aferente, către SC 

Publiserv SRL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30075 din 16.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 303 a Consiliului. 

 

            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pe anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. nr.30.286 din 17.11.2016 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

       Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 304 a Consiliului.    

 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.284 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv care 

Serviciul Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 305 a Consiliului. 

      

           Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere 

și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30282 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia;  

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 306 a Consiliului. 

 

 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.5 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.423 din 21.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Administrație Publică Locală și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 307 a Consiliului. 
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            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea încheierii unui contract pentru mentenanța sistemului 

de iluminat public nepreluat de la SC E-On Distribuție România S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.668 din 14.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 308 a Consiliului. 

 

            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind modificarea HCL nr.253 din 29.08.2014 privind transmiterea ca 

bunuri de retur a vehiculului Mercedes Benz UNIMOG deszăpezire și a echipamentelor aferente, 

către SC Publiserv SRL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.927 din 15.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 309 a Consiliului. 

 

            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în 

sold la 31.12.2016, în conformitate cu prevederile art.266 din Legea nr.206/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.447 din 28.09.2016 emis de 

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

Taxe și Impozite Piatra Neamț; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 310 a Consiliului. 

 

 

           Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care 

înregistrează obligații fiscale restante; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.445 din 28.09.2016 emis de 

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

Taxe și Impozite Piatra Neamț; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 311 a Consiliului. 
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Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.450 din 28.09.2016 emis de 

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

Taxe și Impozite Piatra Neamț; 

 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament: ”pentru persoanele 

fizice care dețin clădiri nerezidențiale, cota de impozitare pentru anul 2017 rămâne de 0,2%, ca 

și în anul 2016”; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul 

formulat de dl. consilier local Ciobanu Adrian, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul aprobat de Consiliul Local, care a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 312 a Consiliului. 

 

            Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social de zi Cantina Socială; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.274 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 313 a Consiliului. 

 

 

         Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind scoaterea din patrimoniul municipiului a mijlocului fix Instalație 

Electrică Punct Belvedere; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30063 din 16.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcția Economică; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 314 a Consiliului. 

 

           Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducere în intravilanul 

municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 1.888 mp, construire ansamblu de locuinţe 

colective S/D+P+2E+M, împrejmuire, sistematizare verticală, amenajare acces, reţele edilitare, 

racorduri la utilităţi, situat în strada Fermelor nr. 162; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.109 din 16.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcţia Urbanism şi Cadastru; 
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 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 315 a Consiliului. 

  

           Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.277 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Biroul Resurse Umane; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 316 a Consiliului. 

 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a 

imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.279 din 15.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 317 a Consiliului. 

  

 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.16 privind dezlipirea în şase loturi a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 56601, reprezentând suprafaţa de 200 m.p. teren; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.198 din 08.11.2016 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. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 318 a Consiliului. 

 

 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.17 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor 

suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri 

publicitare; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.213 din 18.10.2016 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 13 voturi PENTRU și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Bîrjoveanu 

Romel Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu marian – Adrian, d-na Consilier local 

Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier 

local Constantin Teodorescu). 

  

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind abrogarea art. 1 din HCL nr. 25 din 22.01.2016 privind 

transmiterea în folosinţă gratuită a unor centrale termice, proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.299 din 09.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 319 a Consiliului. 

 

 

           Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 

piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ – teren cotă parte indiviză; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.846 din 15.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 320 a Consiliului. 

 

 

           Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 

piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.850 din 15.11.2016 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian). 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 321 a Consiliului. 

 

 

             Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor 

de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ – teren aferent spaţiilor proprietate privată; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.848 din 15.11.2016 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate prezintă următorul amendament: ”dublarea prețului de vânzare 

pentru pozițiile nr.3, nr.4 și nr.17 din anexa nr.3”; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul 

comisiei de specialitate nr.1, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – 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. 322 a Consiliului. 

 

              Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.22 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ,  domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.059 din 16.11.2016 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, fără pozițiile   nr.4, 5, 6, 7 și 8 din anexă; 

 Dl. Secretar al Municipiului întreabă dacă este amendament excluderea punctelor 4-8 din 

anexă? 

 Comisia de specialitate nr.1 răspunde că este doar un aviz, nu amendament. 

        Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 323 a Consiliului 

 

            Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Parking 

S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29.891 din 15.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 324 a Consiliului. 
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              Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea Raportului de evaluare şi scoaterea la licitaţie 

publică în vederea închirierii panoului publicitar electronic, situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 16B; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.033 din 16.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 325 a Consiliului. 

 

  

             Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate 

privată a municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.190 din 17.11.2016 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. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 326 a Consiliului. 

  

           Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind modificarea tarifelor prevăzute la art. 21 alin. 1 din Contractul de 

delegare de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra 

Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.263 din 17.11.2016 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia. 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

           Dl. Consilier local Marius Ghineț propune Consiliului Local să se prezinte în luna decembrie 

un raport detaliat cu privire la impactul ce ar putea avea această decizie asupra bugetului local și 

asupra societății. Este doar un punct de vedere, nu amendament. 

          Dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu întreabă de ce nu a solicitat raportul de la 

SC Parking SA? 

           Dl. Consilier Mihai Obreja afirmă faptul că SC Parking SA nu a pus la dispoziția 

consilierilor PNL informațiile solicitate. 

           Dl. Consilier local Marius Ghineț intervine spunând că acest raport va evidenția impactul 

financiar asupra bugetului primăriei și asupra societății. 

          Dl. Victor Adrian Marghidan –președinte de ședintă - aduce la cunoștința Consiliului Local 

faptul că grupul PSD vine cu propunerea ca această analiza de impact asupra activității societății 

SC Parking SA sau a bugetului primăriei să fie făcut și pentru o diminuare a tarifului cu 60%, nu cu 

30%, așa cum au propus consilierii PNL. Același lucru îl solicită și de la societatea SC Xdatasoft 

SRL, precum și de la alți operatori care reglementează serviciile de blocare-deblocare sau de 

întreținere a parcărilor de reședință sau cele publice cu plată.  

           Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune consilierilor local să se voteze proiectul la 

tariful propus în proiectul de hotărâre și luna viitoare vor reveni asupra acestuia cu alte tarife, dar 
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cetățenii municipiului vor beneficia astfel de un tarif mai mic până la votarea următorului proiect 

de hotărâre cu noile tarife. 

          Dl. Victor Adrian Marghidan –președinte de ședintă – afirmă faptul că cetățenii un vor 

beneficia în detrimentul unei societăți a consiliului local sau în detrimentul primăriei. Noi am 

propus doar o analiză.  

         Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune președintelui de ședință, dl. Victor Adrian 

Marghidan, să facă amendament cu diminuarea tarifelor cu 60%. 

         Dl. Victor Adrian Marghidan –președinte de ședintă intervine spunând că grupul PNL a făcut 

propunerea de diminuarea tarifelor cu 30%, tot ei să facă propunerea de diminuare cu 60%. 

         Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 12 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, d-na Moroiu Maria Claudia, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Virginia Păduraru – 

Chiriac,  dl. Cristian Sauciuc și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru) și 1 vot Abținere (d-na 

consilier local Amalia Alexandra Moisii). 

 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.279 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 327 a Consiliului. 

 

    

Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamţ, pe anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30.271 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcţia Economică – Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 328 a Consiliului. 

 

Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Publiserv SA pentru anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.269 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcția Economică – Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl.consilier local Ciobanu Valentin). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 329 a Consiliului. 
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          Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Parking SA pentru anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.267 din 17.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Direcția Economică – Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune 

respingerea acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 13 voturi PENTRU și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Bîrjoveanu 

Romel Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu marian – Adrian, d-na Consilier local 

Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier 

local Constantin Teodorescu). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 330 a Consiliului. 

 

 

Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.31 privind modificarea HCL nr.296 din 04.11.2016 privind încheierea unui 

parteneriat în vederea organizării Târgului de Crăciun 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30865 din 24.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Comunicare și Management Integrat; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 331 a Consiliului. 

 

Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.32 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a bunului imobil teren curţi – construcţii identificat prin NC 62435, CF 62435, situat 

în str. Ştefan cel Mare nr. 8; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.565 din 22.11.2016 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. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 332 a Consiliului. 

 

Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.35 privind modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 30.920 din 24.11.2016 emis 

de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 
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 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 333 a Consiliului. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Victor - Adrian Marghidan – declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Victor - Adrian MARGHIDAN – Președinte de ședință –  

 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
SAPJ/NM/28.11.2016 

 


