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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.26.889 din 09.10.2017 

F- SAPL- 03 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 06.10.2017 în şedinţa de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.3 și alin.4 din Legea Administraţiei Publice Locale 

nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.2000 din 03.10.2017, Primarul municipiului– dl. 

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

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –Georgeta 

Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului,  dl. 

Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-

na Oana Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al 

Aparatului Permanent al Consiliului Local, dl. Puiu Fecic - Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizații și Transport, 

dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare 

şi Management Integrat, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar. 

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

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Pieței Centrale Agroalimentare 

Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar – Dragoș CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe, cu caracter temporar, a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul 

Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar – Dragoș CHITIC 

 

 

            Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.336 din 04.10.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a 

fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na 

Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea 

Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan); 

  

            

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 aprobarea gestiunii directe, cu caracter temporar, a serviciului public de administrare, întreținere 

și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț de către U.A.T. 

Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.338 din 04.10.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 
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 Dl. Consilier local Victor Marghidan intervine spunând: ”se face referire în Raportul de specialitate la 

art.11 din OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local – ” în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă 

nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și 

controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și 

exploatarea infrastructurii aferente”. Tot în acest raport de specialitate se vorbește despre regulamentul 

serviciului, care va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință ulterioară. Ca amendament doresc să 

introduc art.2 în proiectul de hotărâre, care să prevadă faptul ca Primarul să convoace în cel mai scurt 

timp o ședință extraordinară, prin care să se supună la vot acest regulament, din care să nu lipsească 

obligativitatea ca modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate în piața 

centrală să fie făcute de către municipiul Piatra Neamț.” 

            Dl. Primar Dragoș Chitic – ”mă bucură faptul că toți cei 23 de consilieri locali sunt prezenți la ședință, 

într-o zi care este importantă pentru oraș. Dacă astăzi se aprobă proiectul de hotărâre, vom face tot ceea ce ține 

de noi, pentru a deschide cât mai repede piața. Conform legii, acel regulament trebuie să stea o perioadă de 

timp pe site-ul instituției. M-aș bucura, dacă aș putea să îl supun aprobării  Consiliului Local, mai repede de 

termenul prevăzut de lege. După această ședință am să rog presa să rămână la o declarație de presă, în cazul în 

care proiectul trece, pentru că vrem să explicăm pașii legali. Ceea ce vreau să știți este că veți avea suficient 

timp să discutăm și să analizăm acel regulament. Vă lansez de pe acum invitația ca înainte de ședința de 

Consiliu Local în care îl vom supune aprobării, să ne întâlnim aici să îl discutăm pentru a nu apărea probleme 

în cadrul ședinței și pentru a-l trece cât mai repede. De principiu, sunt de acord cu acest amendament, cu 

precizarea pe care tocmai am făcut-o, că trebuie respectați pașii legali. Recomand tuturor să voteze acest 

amendament ca să deblocăm această problemă”. 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”ceea ce a citit dl. Consilier local Victor Marghidan este 

în raportul de specialitate, anexă proiectului, putem ajunge și la varianta să vă citesc raportul de specialitate la 

fiecare proiect, dacă este nevoie, dar nu cred. Bănuiesc că l-ați lecturat cu toții, de aceea am trecut și textul 

acelui articol din lege, pentru a evita dubiile și capcanele. Rog pe dl. Consilier local Victor Marghidan să 

reformuleze amendamentul pentru a-l prelua în hotărâre”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan reformulează amendamentul: ”Primarul va convoca, în cel mai 

scurt timp posibil, cu respectarea termenelor legale, o ședință extraordinară, în cadrul căreia se va supune 

aprobării Consiliului Local regulamentul serviciului, în care se va preciza ca modul de tarifare, facturare 

și încasare a contravalorii serviciilor furnizate în piața centrală să fie făcute de către municipiul Piatra 

Neamț”. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

amendamentul formulat de dl. Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 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. 262 a 

Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin TEODORESCU – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 

 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 
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