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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.35195 din 27.12.2017 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 21.12.2017 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.2404 din 

14.12.2017, completată prin Dispoziţia Primarului nr.2426 din 20.12.2017, 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, d-na Luminița Vîrlan – Viceprimarul Municipiului, Secretarul Municipiului – 

dl. Florin Fecic, Administratorul Public – dl. Bogdan Pușcașu şi 21 consilieri locali. De asemenea, în 

calitate de invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Simona 

Varganici - Șef Serviciu Buget, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite, dl. Puiu 

Fecic – Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizări și Transport, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul 

Municipiului, d-na Elena Popescu – Biroul Resurse Umane, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu 

Comunicare şi Management Integrat,  dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, 

d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului, dl. Vasile Popescu – consilier al Primarului, 

reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului Local și ai mass-mediei scrise şi 

audiovizuale. 

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

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al 

ședintei ordinare din 28.11.2017 și al ședinței extraordinare din 12.12.2017, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă aduce la cunoștința Consiliului Local faptul 

că proiectele de hotărâre nr.23 și nr.24 au fost retrase de pe ordinea de zi, de către inițiator – dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările 

și completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

  

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 11.12.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind acordarea post mortem a titlului de ”Cetațean de Onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, actorului Corneliu Dan Borcia; 

                - iniţiator – Consilier local Constantin TEODORESCU 
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 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea I; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra 

Neamt; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/21.06.2016 privind stabilirea componenței 

comisiei sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 

transport în comun pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență 

și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local în anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire 

a dezvoltării urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor Conceptuale și a Temelor de proiectare aferente 

unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor suprafeţe de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE 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; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

  18. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE 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 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE privind completarea art.20 alin. 2 din anexa la HCL nr. 96/2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local, 

altele decât transportul local prin curse regulate; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a construcției și a terenului situate 

în Aleea Tineretului nr. 7, către Centrul de Resurse și Educație pentru Dezvoltare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unui etaj din Complexul Comercial Mall Forum 

Center diverşilor producători din Municipiul Piatra Neamţ, alţii decât cei agricoli; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 
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 23. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a cimitirelor şi trecerea în 

administrarea directă și nemijlocită a Primăriei Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 24. HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de administrare a ştrandului municipal şi 

trecerea în administrarea directă și nemijlocită a Primăriei Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 25. HOTĂRÂRE privind subvenționarea cu 50% a transportului elevilor către unitățile de 

învățământ; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

 26. HOTĂRÂRE privind acordarea de burse pentru elevii cu performanțe școlare din 

municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Consilier local Cătălin Misăilă 

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

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare privind 

administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț, aprobat 

prin HCL nr.268/20.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea restructurării creditului bancar în sumă inițială de 150,7 

milioane lei, contractat de la BCR în perioada 2005, privind prelungirea perioadei de rambursare de la 

8 la 10 ani; 

                - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe 

anul 2017; 

 - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Adresa Agenției Naționale de Integritate înregistrată sub nr.33.202 din 05.12.2017 cu 

privire la starea de incompatibilitate a doamnei Anton Monica Elena; 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea  execuției bugetare la data de 11.12.2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.132 din 13.12.2017 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. Constantin Teodorescu – 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. 

339 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.519 din 12.10.2017 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

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

acestuia; 
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 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

340 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.189 din 13.12.2017 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. Constantin Teodorescu – 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. 

341 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.216 din 14.12.2017 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. Constantin Teodorescu – 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. 

342 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unor parteneriate;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.236 din 14.12.2017 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. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu cu unanimitate de voturi. 

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

343 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, actorului Corneliu Dan Borcia; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.134 din 13.12.2017 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

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

acestuia; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
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 Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul 

verbal: 

   Total voturi: 23 

   Voturi nule: 0 

   Voturi Valabil exprimate: 23 

          Voturi Pentru: 23 

                                      Voturi Împotrivă: 0 

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

344 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități non profit de interes local, pe anul 2018, sesiunea I, 

ianuarie-aprilie; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.239 din 14.12.2017 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. Consilier local Paul Pintilie informează Consiliul Local, faptul că nu participă la vot. 

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

fost APROBAT cu 22 voturi PENTRU. 

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

345 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea 

municipiului Piatra Neamt; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.327 din 14.12.2017 emis de 

către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Economică și Biroul Resurse Umane; 

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

acestuia; 

 Dl. Consilier Victor Marghidan propune următorul amendament: ”majorarea drepturilor 

salariale ale personalului contractual cu un procent de 20%, în scopul reducerii decalajului dintre 

drepturile salariale previzionate pentru funcțiile publice și cele aferente posturilor contractuale”. 

Există diferențe mari, între poziții similare, dar între funcțiile publice și cele contractuale, pentru 

poziții similare. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”peste tot în țară există diferențe între salariul funcționarului public 

și cel contractual, care ocupă aceași funcție. Cred că astăzi este complicat să vorbim despre o majorare 

salarială, când noi nu știm ce buget vom avea anul viitor, pentru că vedeți cum se stabilesc bugetele 

administrațiilor locale, la nivel central. La începutul anului, când vom avea o certitudine asupra 

sumelor de bani disponibile la bugetul local, sunt de acord să venim cu o astfel de inițiativă  și să 

corectăm diferențele care sunt, dacă sunt corecte”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin). 

 Dl. Consilier Victor Marghidan propune următorul amendament:”majorarea drepturilor 

salariale ale personalului contractual cu un procent de 15%, în scopul reducerii decalajului dintre 

drepturile salariale previzionate pentru funcțiile publice și cele aferente posturilor contractuale”. 
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 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin). 

 Dl. Consilier Victor Marghidan propune următorul amendament: ”majorarea drepturilor 

salariale ale personalului contractual cu un procent de 10%, în scopul reducerii decalajului dintre 

drepturile salariale previzionate pentru funcțiile publice și cele aferente posturilor contractuale”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin). 

 Dl. Consilier Victor Marghidan propune următorul amendament:”majorarea drepturilor 

salariale ale personalului contractual cu un procent de 5%, în scopul reducerii decalajului dintre 

drepturile salariale previzionate pentru funcțiile publice și cele aferente posturilor contractuale”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”ați făcut un impact financiar?” 

 Dl. Consilier Victor Marghidan – ”nu este făcut atâta timp cât există creșteri, în afară de 

creșterea procentuală pentru trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Este vorba de niște 

creșteri pentru unele funcțiile publice destul de mari. Decalajele s-ar putea regla. Față de 

amendamentul făcut la începutul anului, dacă vă aduceți aminte, prin care solicitam scăderea unor 

salarii pentru majorarea altora, acum am văzut că nu se pot scădea, măcar să îi ajutăm și pe cei 

contractuali cu o creștere.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”ca să se înțeleagă foarte clar: față de varianta din vară, când s-a 

introdus legea salarizării unitare, am venit cu trepte, cu minim și maxim, pentru ca anul viitor să avem 

posibilitatea să lucrăm în acest interval, în funcție de buget și în funcție de performanțele funcționarilor 

din primărie.” 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin). 

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local 

Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Tudor Sălăvăstru). 

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

346 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.197/21.06.2016 privind stabilirea componenței 

comisiei sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.895 din 12.12.2017 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 

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

acestuia; 
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 D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune următorul amendament: ”înlocuirea d-lui consilier 

local Paul Pintilie cu dl. Cristian Mihalcea în cadrul comisiei sociale”; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea amendamentului formulat 

de către d-na Viceprimar Luminița Vîrlan; 

 Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul 

verbal: 

   Total voturi: 23 

   Voturi nule: 0 

   Voturi Valabil exprimate: 23 

          Voturi Pentru: 13 

                                     Voturi Împotrivă: 10 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că 

amendamentul a fost APROBAT. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea proiectului de hotărâre 

împreună cu amendamentul aprobat; 

 Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul 

verbal: 

   Total voturi: 23 

   Voturi nule: 0 

   Voturi Valabil exprimate: 23 

          Voturi Pentru: 10 

                                     Voturi Împotrivă: 13 

 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că 

proiectul de hotărâre a fost RESPINS. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 

transport în comun pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.599 din 13.12.2017 emis de 

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

Asistență Socială; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”modificarea art.4 din 

proiectul de hotărâre, respectiv se stabilește legitimația de călătorie, la valoarea de 60 lei lunar, 

pentru toate categoriile de persoane.” 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier 

local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea 

Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița, dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 1 vot Abținere și (dl. Consilier local 

Tudor Sălăvăstru). 

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

347 a Consiliului. 

 



 8 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de 

urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local în anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.434 din 12.12.2017 emis de 

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

Asistență Socială; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

348 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.433 din 12.12.2017 emis de 

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

Asistență Socială; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

349 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Temelor de proiectare aferente unor investiții de 

sprijinire a dezvoltării urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.044 din 12.12.2017 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

350 a Consiliului 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare aferente 

unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, din Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.  34.167 din 13.12.2017 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.618 din 12.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

acestuia; 

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

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl.consilier local Adrian Ciubotariu și 

dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

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

352 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.16 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor suprafeţe de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.883 din 12.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

acestuia; 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune următorul amendament: ”prețul de pornire la 

licitație să fie de 3.500 lei/amplasament/an”; 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

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

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

Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Luminița Vîrlan). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, care a fost RESPINS cu 1 vot Pentru (dl. Consilier local Ciobanu Adrian) și 22 voturi 

Abținere. 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”nu cred că a fost înțeles amendamentul, dar vom 

reveni. Prin hotărâre de consiliu local avem un preț general de închiriere pe mp. Aceste suprafețe 

publicitare provin din niște contracte de asociere, care aveau un preț mai mare, respectiv de 720 euro, 

la nivelul anului 2008. Amendamentul viza menținerea acelui preț mai mare, ca preț de pornire la 

licitație. Vom reveni luna viitoare cu acest proiect de hotărâre.” 

 

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

proiectul de hotărâre nr.17 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. 33.675 din 11.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament– ”să rămână în anexa 

proiectului de hotărâre doar pozițiile nr.6,7 și 9 ”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament – ”majorarea prețului de 

pornire la licitație astfel: pozitia nr.6 – 150 euro/mp, poziția nr.7 – 150 euro/mp și poziția 9 – 150 

euro/mp”. 
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 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

împreună cu cele 2 amendamente adoptate, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

353 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31959 din 22.11.2017 emis de 

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

Taxe și Impozite Piatra Neamț; 

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

acestuia; 

 D-na consilier local Claudia Moroiu propune următorul amendament: ”să rămână aceleași 

valori din 2017”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”și eu și colegii mei ne dorim să rămână la nivelul din 2017. Din 

păcate din cauza Guvernului României, din cauza guvernului PSD și ALDE, toate primăriile din tară 

sunt nevoite să mărească taxele și impozitele, altfel își blochează activitatea. Puteți verifica primăriile 

din Constanța, Iași, Bacău, Vaslui au mărit deja impozitele.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”în proiectul de buget pentru aprobarea bugetului pe 

anul viitor, la art.50 alin.4 guvernul își asumă să dea bani și să acopere toate diferențele care există prin 

diminuările aplicării noului cod fiscal. Nu vor fi prejudiciate cu nimic bugetele locale, ci dimpotrivă 

vor fi ajutate.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”aveți dreptate parțial în ceea ce spuneți, în această afirmație există 

doar 90% adevăr. Este adevărat că au spus că vor compensa integral diferențele care se pierd. Dar ați 

uitat un detaliu, se referă la compensarea anului 2016, care înseamnă pentru municipiul Piatra Neamț 7 

milioane de lei mai puțin decât în acest an. Ne blocăm financiar fără 7 milioane. Spun acolo că se va 

face o analiză, după primul semestru al anului viitor. Eu ce voi spune la BCR când va trebui să dau rata 

în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie? Îi spun să aștepte să facă guvernul o analiza? Ce spun  

salariaților când trebuie să le dau salariile? Să aștepte 6 luni ca să le dau salariile? Ce spun la firma E-

On, Brantner, Salubritas, Publiserv? Să stea 6 luni să nu lucreze, să vedem ce analiză face guvernul în 

luna iunie, dacă vom avea bani sau nu ca să le plătesc. Este un element de detaliu care nu a fost 

menționat în prezentarea dumneavoastră.” 

 Dl. Constantin Teodorescu – – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițială, care a fost APROBAT  cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu 

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

Victor Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na 

Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local 

Cristian Tihenea, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Luminița Vîrlan). 

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

354 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 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 2018; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.880 din 12.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

355 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind completarea art.20 alin. 2 din anexa la HCL nr. 96/2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local, 

altele decât transportul local prin curse regulate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33.419 din 07.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

356 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind transmiterea în folosință gratuită, către Asociația Centrul de 

Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, a unui bun imobil – construcție și teren, situat în 

Aleea Tineretului nr.7; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.045 din 12.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu –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. 

357 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea alocării unui etaj din Complexul Comercial Mall Forum 

Center diverşilor producători din Municipiul Piatra Neamţ, alţii decât cei agricoli; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.141 din 13.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

respingerea acestuia; 

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

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 
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 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind subvenționarea cu 50% a transportului elevilor către unitățile de 

învățământ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.306 din 14.12.2017 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

respingerea acestuia; 

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

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind acordarea de burse pentru elevii cu performanțe școlare din 

municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34305 din 14.12.2017 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

respingerea acestuia acestuia; 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea propune următorul amendament: ”premierea elevilor cu 

media 10” 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe 

Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local 

Gogu-Craiu Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Ghineț Marius, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. 

Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.288 din 14.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

358 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.28 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare privind 
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administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț, aprobat 

prin HCL nr.268/20.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.449 din 15.12.2017 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel propune următorul amendament: ”modificarea anexei 

nr.2, tabel 3, poziția 2 – spații picioarele scărilor (vin), în sensul înlocuirii destinației vânzare vin cu 

vânzare produse alimentare”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care 

a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Mihalcea). 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

359 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea restructurării creditului bancar în sumă inițială de 150,7 

milioane lei, contractat de la BCR în anul 2005, prin prelungirea perioadei de rambursare de la 8 ani la 

10 ani; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.696 din 20.12.2017 emis de 

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

Economică; 

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

acestuia; 

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

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă). 

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

360 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34.854 din 20.12.2017 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. Constantin Teodorescu – 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. 

361 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă – invită consilierii locali să facă propuneri 

pentru alegerea noului președinte de ședință; 

 Dl. Consilier local Marius Ghineț propune numirea d-lui Viceprimar Bogdan Gavrilescu; 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea o propune pe d-na consilier local Claudia Moroiu; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune la vot prima propunere, care a fost 

Aprobată cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă. 

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

362 a Consiliului. 
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 La Pct. II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului, dl. Florin Fecic – Secretarul 

Municipiului prezintă Consiliului Local adresa Agenției Naționale de Integritate înregistrată sub 

nr.33.202 din 05.12.2017 cu privire la starea de incompatibilitate a doamnei Anton Monica Elena; 

 

  

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

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin TEODORESCU – Președinte de ședință – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS Indescifrabil 

 

    

 

 

 

 

  

 

   
SAPJ/NM/28.12.2017 

 

 

 

 


