
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.5209 din 24.02.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.02.2017 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. 224 din 16.02.2017,
modificată prin Dispoziţia Primarului nr.251 din 22.02.2017, 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 –
d-na  Georgeta-Luminița  Vîrlan,  Viceprimarul  Municipiului  –  dl.  Bogdan  Gavrilescu,  Secretarul
Municipiului – dl. Florin Fecic şi 21 consilieri locali.  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 Piatra
Neamț,  d-na  Olimpia  Adam –  Director  Direcția  Dezvoltare  și  Implementare  Programe,  d-na  Rovana
Luciana  Iftimia  – Direcția  de Asistență  Socială,  d-na Staicu  Dorina  – Consilier  Primar,  d-na Cristina
Movilă - Șef Birou Resurse Umane, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, dl. Puiu Fecic –
Serviciul  Patrimoniu,  Autorizări  și  Transporturi,  dl.  Domițian  Nedeianu – Arhitectul  Municipiului,  dl.
Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare
şi Management Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea proceselor verbale

al ședintei ordinare din 26.01.2017 și al ședinței extraordinare din 13.02.2017, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă  proiectul ordinii  de zi,  conform
Dispoziţiei Primarului nr. 224 din 16.02.2017, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr. 24 a fost retras
de pe ordinea de zi prin Dispoziția nr. 251 din 22.02.2017. 

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  Şedinţă  propune  aprobarea  ordinii  de  zi,  cu
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   
          

1. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de înființare pentru crearea Grupului Local pentru
Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord-Est;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra
Neamț pentru perioada 2014-2020, revizuită;
               - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Piatra Neamț pe anul 2017 a
sumei necesare pentru mentenanța anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului
ansamblu de management al deșeurilor situate în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul
mecanismului financiar SEE;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  HCL  nr.189/2016  pentru  desemnarea  reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului
Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5.  HOTĂRÂRE privind  completarea valorilor de inventar ale unor clădiri  date în administrarea
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



6. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.337/26.11.2015 privind completarea valorii de inventar
a unui imobil dat în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7.  HOTĂRÂRE privind alocarea  unei  sume  de  bani  din  capitolul  67.02  ”Cultură,  recreere  și

religie”;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

8. HOTĂRÂRE privind  încheierea  unui  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  Colegiul
Național de Informatică;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al

municipiului Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea I;
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra
Neamț, pe anul 2017;    

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11.  HOTĂRÂRE  pentru  modificarea  HCL nr.312/24.11.2016  privind  stabilirea  impozitelor  și

taxelor locale, pentru anul 2017;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

12.  HOTĂRÂRE  privind  organizarea  și  desfășurarea  examenului  de  atestare  a  persoanelor  ce
doresc să exercite meseria de administrator de imobile;

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea

TVA pentru lucrările rest de executat la obiectivul ”Modernizare DC 40 Cartier Darmănești-Sarata Dobreni
km 1+600-4+580”;

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  asigurării  finanțării  de  la  bugetul  local  a  categoriile  de

cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea  TVA la obiectivul
”Modernizare DC 40 Cartier Darmanesti-Sarata Dobreni km 1+600-4+580”;

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în care funcţionează labora-

torul de fizică din cadrul Colegiului Naţional „Petru Rareş”, către Asociaţia profesorilor de fizică „Physic-
s@Nt”; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.25 din 22.01.2016 privind transmiterea în folosinţă

gratuită a unor centrale termice, proprietatea Municipiului Piatra Neamţ;
      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

17.  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
cotă parte indiviză;

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către

S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

       - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra

Neamţ a bunului imobil teren-construcţii, situat în B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu;
                         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea dobândirii de către Municipiul Piatra Neamţ a unor terenuri, în
urma renunţării de către S.C. Urbanex;
                         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

21.  HOTĂRÂRE   pentru acceptarea unei donaţii;
      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

22.  HOTĂRÂRE privind  închirierea  unui  spaţiu  din  incinta  Complexului  Mall  Forum Center,
situat în str.Cuejdi nr. 1B, de către dl. deputat Bulai Iulian;

      - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



23.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamţ;

       - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24.  HOTĂRÂRE pentru  prelungirea  contractului  de  delegare  de  gestiune  prin  concesiune  nr.

41.334 din 06.08.2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Annaslim S.R.L.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

25.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea
prin licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 2;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26. 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
27. 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 Dragoş CHITIC
28. HOTĂRÂRE privind  înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,

domeniul public;
  - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

29. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la 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.;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30.  HOTĂRÂRE pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară „URBTRANS”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

31. HOTĂRÂRE pentru  aprobarea  P.U.D –  Schimbare  destinaţie  din  locuinţă  în  cafenea-bar,
etajare cu destinaţia birouri, terasă exterioară, împrejmuire teren pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, Bd.
Republicii nr. 4;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32. HOTĂRÂRE pentru aprobarea  P.U.D. – Modernizare şi  Extindere spaţiu comercial, montare

firmă luminoasă, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, Bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter,
proprietatea S.C. AVA STING S.R.L.;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33. HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice

îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2017;
- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan

34. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat  între municipiul  Piatra Neamț și  Telekom
Romania, în vederea implementării proiectului Smart City Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
35. HOTĂRÂRE privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
1. Adresa  Instituției  Prefectului  –  Județul  Neamț  nr.3552  din  13.02.2017  cu  privire  la

nelegalitatea și necesitatea modificării  HCL nr.5/2017 pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016 privind
aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților
la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar;

            
           Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind încheierea unui Acord de înființare pentru crearea Grupului Local pentru
Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord - Est;



          Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3655 din 14.02.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare și
Implementare Programe;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 22   a

Consiliului.

             Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra
Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3627 din 13.02.2017emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare și
Implementare Programe;

Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 23   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Piatra Neamț pe anul 2017 a
sumei necesare pentru mentenanța anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului
ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul
mecanismului financiar SEE;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3629 din 13.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 24   a
Consiliului.

         Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de  hotărâre  nr.4  privind  modificarea  HCL  nr.189/21.07.2016  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului
Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1909 din 25.01.2017 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;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 23
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 25   a

Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind completarea valorilor de inventar ale unor clădiri date în administrarea
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3954 din 15.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 26   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.6  pentru  rectificarea  HCL nr.337/26.11.2015  privind  completarea  valorilor  de
inventar a unui imobil dat în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra
Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3954 din 15.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 27   a
Consiliului.

            Dl. Romulus-Cristian Tihenea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.7 privind  alocarea unei sume de bani  din capitolul  67.02 ”Cultură,  recreere și
religie” ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4079 din 16.02.2017 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  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Dl.  Consilier  local  Romel  Alexandru  Bîrjoveanu  prezintă  următorul  amendament: ”reducerea
sumei din anexă de la 10.000 lei la 5.000 lei”;

Dl. Consilier local Victor –Adrian Marghidan propune ca acțiunea să nu fie susținută din bugetul
local, ci din resurse proprii;

Dl. Primar Dragoș Chitic aduce la cunoștința consilierilor  locali  că este de acord cu reducerea
sumei prevăzute în anexă și susține că acest proiect de hotărâre a fost aprobat în fiecare an, iar doamnele și
domnișoaele din Piatra Neamț merită o floare din partea Consiliului Local și a Primăriei.

Dl.  Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  propune ca această  acțiune  să fie făcută
împreună cu Consiliul Local.

Dl. Primar Dragoș Chitic invită domnii consilieri locali să participe la acțiunea care va avea loc pe
8 Martie.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de
dl.  Consilier  local  Romel  Alexandru  Bîrjoveanu,  care  a  fost  aprobat  cu  14  voturi  Pentru  și  9  voturi
Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier
local  Cristian  Mihalcea,  d-na  Consilier  local  Amalia-  Alexandra  Moisii,  d-na  Consilier  local  Maria-
Claudia Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru – Chiriac, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl.
Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentul  aprobat,  care a fost adoptat cu 14 voturi  Pentru și 9 voturi  Împotrivă (dl.
Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, d-na Consilier local Amalia- Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na



Consilier  local  Victoria  Păduraru  –  Chiriac,  dl.  Consilier  local  Tudor  Sălăvăstru,  dl.  Consilier  local
Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.28   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.8 privind încheierea unui parteneriat  între municipiul Piatra Neamț și Colegiul
Național de Informatică;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4082 din 16.02.2016 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. Consilier local Cristian Sauciuc prezintă următorul amendament:” reducerea sumei din anexă
de la 15.000 lei, la 10.000 lei” și roagă pe d-na director economic să ofere informații cu privire la acest
proiect de hotărâre.

D-na Cătălina Hizan –Director Economic – ”în anul 2016, la capitolul ”Cultură, recreere și religie”
am avut un buget aprobat de 3 milioane lei, împărțit astfel: pentru sport suma de 1.300.000 lei și pentru
alte acțiuni în domeniul cultură, recreere și religie suma de 1.700.000 lei. Dacă faceți o medie la sumele
aprobate  în  ultima  ședință  de  Consiliu  Local,  împărțită  la  12,  și  sumele  aprobate  în  comisiile  de
specialitate, veți vedea că ne încadrăm în cota lunară de 1/12, așa cum prevede art.40 din Legea finanțelor
publice locale nr.273/2006. Art. 40 spune că în cazul în care bugetul de stat nu a fost aprobat cu 3 zile
înainte  de expirarea exercițiului  financiar,  se aplică în continuare  bugetul  anului  precedent  și  condiția
esențială este să ne încadrăm în limita de 1/12 din bugetul anului precedent.”

Dl. Consilier local Obreja Mihai – ”ați citat exact din lege, la punct și virgulă”.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de

dl. Consilier local Cristian Sauciuc, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  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.29   a

Consiliului.

             Dl. Romulus-Cristian Tihenea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea I;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4084 din 16.02.2017 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  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu prezintă următorul amendament: ”se modifică

anexa la proiectul de hotărâre, după cum urmează:
 Capitolul CULTURĂ:
 Poziția 3 – se alocă suma de 3.000 lei;
 Poziția 13 – se alocă suma de 2.500 lei;
 Poziția 17 – se alocă suma de 4.000 lei;
 Poziția 18 – se alocă suma de 3.000 lei;
 Poziția 21 – se suplimentează cu 1.000 lei;
 Poziția 24 – se alocă suma de 3.000 lei;
 Poziția 30 – se alocă suma de 5.000 lei;
 Capitolul EDUCAȚIE CIVICĂ:
 Poziția 1: - se alocă suma de 2.000 lei;
 Poziția 3: - se alocă suma de 2.000 lei;
 Capitolul SPORT:



 Poziția 14  - se alocă suma de 2.000 lei;
 Poziția 17 – se suplimentează cu suma de 10.000 lei, sumă luată de la poziția 7;

 Poziția 23 – se suplimentează cu suma de 5.000 lei;”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de
dl.  Consilier  local  Romel  Alexandru  Bîrjoveanu,  care  a  fost  aprobat  cu  14  voturi  Pentru  și  9  voturi
Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier
local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Amalia- Alexandra Moisii,
d-na  Consilier  local  Maria-Claudia  Moroiu,  dl.  Consilier  local  Tudor  Sălăvăstru,  dl.  Consilier  local
Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentul  aprobat,  care a fost adoptat cu 14 voturi  Pentru și 9 voturi  Împotrivă (dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea,  dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  d-na  Consilier  local  Amalia-  Alexandra  Moisii,  d-na
Consilier local Maria-Claudia Moroiu, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.30   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra
Neamț, pe anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 361 din 09.01.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Biroul  Resurse
Umane;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin
Misăilă,  d-na Consilier local Amalia- Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Tudor
Sălăvăstru, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de hotărâre nr.11 pentru  modificarea HCL nr.312/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor  si
taxelor locale, pentru anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3784 din 14.02.2017 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;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.31   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.12 privind  organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce
doresc să exercite meseria de administrator de imobile;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3955 din 15.02.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

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



Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  – supune la  vot proiectul  de hotărâre în
formă inițială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.32   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea
TVA, pentru lucrările rest de executat la obiectivul ”Modernizare DC 40 Cartier Dărmănești  – Sarata
Dobreni km 1+600-4+580”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3964 din 16.02.2016 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.33   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care
nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea TVA la obiectivul ”Modernizare DC 40
Cartier Dărmănești – Sarata Dobreni km 1+600-4+580”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3966 din 15.02.2016 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.34   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.15 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia profesorilor de fizică
din învăţământul preuniversitar din judeţul Neamţ „Physics@Nt”, a sălii laboratorului de fizică din cadrul
Colegiului Naţional „Petru Rareş”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.828 din 15.02.2016 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. Consilier local Cristian Sauciuc solicită menținerea destinației laboratorului de fizică.
Dl. Consilier local Mihai Obreja intervine spunând că profesorii de fizică se întâlnesc acolo pentru

a discuta despre olimpiade și concursuri.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost aprobat cu 22  voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Mihai Obreja).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.35   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.16  pentru  modificarea  H.C.L.  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. 3.830 din 15.02.2016 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  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.36   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.17 pentru 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. 3.721 din 14.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.37   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.18 pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către
S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.519 din 13.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost  RESPINS cu 13 voturi PENTRU, 8 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier  local  Ciobanu Adrian,  dl.

Consilier  local Ciobanu Valentin,  dl.  Consilier  local Bîrjoveanu Romel-Alexandru, dl.  consilier  local
Obreja Mihai, dl. consilier local Olariu Marian,  d-na consilier local Moscalu Luminița,  dl. consilier local
Pintilie  Paul, dl.  consilier  local Popescu  Vasile)  și  2  voturi  Abținere  (dl.  Consilier  local  Bogdan
Gavrilescu și dl. Consilier local Constantin Teodorescu);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.19 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra
Neamţ a bunului imobil teren curţi – construcţii identificat prin NC 62923, CF 62923, situat în Bd. G-ral
Nicolae Dăscălescu, nr. 13, bl. T2, parter (lângă NC 50371);

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.511 din 13.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.38   a

Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri imobile –
terenuri care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.157 din 13.02.2017 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. Consilier local Cătălin Misăilă propune repunerea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a

unei ședințe ulterioare, întrucât în documentația proiectului de hotărâre nu există actul notarial prin care să
se consemneze expres în favoarea cui este făcută renunțarea.

Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – ”renunțarea la dreptul de proprietate este reglementată
de Codul Civil, art.899, și constă intr-o declarație notarială care se depune la Cartea Funciară. Are loc
intabularea  renunțării  la  dreptul  de proprietate,  după care Cartea  Funciară  anunță  municipalitatea  sau
primăria orașului, care prin hotărâre de consiliu acceptă acea renunțare. Teoretic am putea cere, dar nu
este  nevoie  și  nu este  reglementat  nicăieri  ca  cel  care  renunță  să  depună o declarație  notarială  și  la
primărie. Avem în schimb extrasul de carte funciară unde este notat dreptul de proprietate provizoriu al
municipiului până la aprobarea prin hotărâre de consiliu local. Deci acea declarație notarială există la
Cartea Funciară, altfel nu am fi putut promova proiectul.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.39   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.21 privind acceptarea unei donaţii;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.158 din 13.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.40   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.22  privind  închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center,
situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către domnul deputat Bulai Iulian;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.558 din 13.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – face următoarea observație : ”nu intră în
atribuțiunile Consiliului Local închirierea unor spații la Forum Center, ci în atribuțiile administratorului.”

Dl.  Florin  Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  ”potrivit  Legii  administrației  publice  locale,  art.36
alin.5 lit.b), Consiliul Local hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
a municipiului Piatra Neamț. Chiar și luna trecută am avut astfel de hotărâri și tot dumneavoastră ați fost
președinte de ședință. Din punct de vedere contractual, SC Locativserv SRL are încheiat un contract de
prestări servicii, unde conform art.7 pct.4 acesta propune proprietarului încheierea, în condițiile legii,  a
unor contracte de închiriere.”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”SC Locativserv SRL este doar un prestator de servicii, care duce la
îndeplinire ceea ce proprietarul decide”.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 14 voturi Pentru, 1 vot Impotrivă (d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan) și 8



voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor Marghidan,  dl. Consilier
local Mihalcea Cristian, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia
Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier
local Romulus-Cristian Tihenea);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.728 din 14.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.41   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea
prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
str. Gen. Dăscălescu  nr. 2;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.061 din 15.02.2017 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  următorul
amendament: ” prețul de pornire la licitație să fie de 100 euro/mp”;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul propus de
comisia de specialitate nr.1, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier
local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor Marghidan,  dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-
Claudia Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl.
Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea,  d-na  Consilier  local  Luminița  –Georgeta  Vîrlan)  și  1  vot
Abținere (dl.consilier local Adrian Grigoraș);

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială, care a fost  RESPINS  cu 2 voturi Pentru, 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, d-na consilier local Victoria Păduraru Chiriac, dl. Consilier local Constantin Teodorescu) și 18
voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl.
Consilier  local  Valentin  Ciobanu,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan,  dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Cătălin  Misăilă,  d-na  Consilier  local  Amalia-Alexandra  Moisii,  d-na  Consilier  local  Maria-Claudia
Moroiu,  d-na  Consilier  local  Luminița  Moscalu,  dl.  Consilier  local  Mihai  Obreja,  dl.  Consilier  local
Pintilie Paul, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local
Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița –Georgeta
Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.26  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. 3.723 din 14.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.42   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.27  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. 3.725 din 14.02.2017 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  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
respingerea acestuia;

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune ca amendament ”eliminarea pct.3 și 4 din anexă”
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul propus de dl.

Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  care  a  fost  RESPINS cu  10  voturi  Pentru,  13  voturi  Împotrivă  (dl.
Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl.Consilier local Marius Ghineț, dl.
Consilier local Victor Marghidan,  dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na Consilier
local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru,
dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița –Georgeta Vîrlan);

Dl.  Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  – supune la  vot proiectul  de hotărâre în
formă inițială, care a fost  RESPINS cu 10 voturi Pentru, 11 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan,  dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na
Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local
Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița –Georgeta
Vîrlan) și 2 voturi Abținere (dl.Consilier local Adrian Grigoraș și dl.Consilier local Marius Ghineț);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.28 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.189 din 14.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.43   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.29  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. 3.827 din 15.02.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.44   a
Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.30 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „URBTRANS”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.586 din 13.02.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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 Ciobanu și dl.consilier
local Adrian Grigoraș).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.45   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.31  privind  aprobarea P.U.D –  Schimbare destinaţie din locuinţă în cafenea-bar,
etajare cu destinaţia birouri, terasă exterioară, împrejmuire teren pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, bd.
Republicii nr. 4;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.885 din 15.02.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.46   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.32 privind aprobarea P.U.D. – Modernizare şi Extindere spaţiu comercial, montare
firmă luminoasă, pentru imobilul situat în Bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea S.C.
AVA STING S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3.946 din 15.02.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Valentin Ciobanu, dl.  Consilier local Victor Marghidan,  dl.
Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  d-na Consilier  local  Amalia-Alexandra Moisii,  d-na Consilier  local
Maria-Claudia  Moroiu,  d-na  Consilier  local  Victoria  Păduraru  –Chiriac,  dl.  Consilier  local  Tudor
Sălăvăstru,  dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea,  d-na  Luminița  –Georgeta  Vîrlan)  și  1  vot
Împotrivă (dl.consilier local Cătălin Misăilă).

Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.47   a Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.33  privind  aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoane vârstnice
îngrijite în Centrul Social Pietricica pentru anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3784 din 14.02.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administrație Publică și Juridic;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu).



Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.48   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.34  privind  încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Telekom
Romania, în vederea implementării proiectului Smart City Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4090 din 16.02.2016 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Buget IT;

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

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.49   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.35 privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4197 din 17.02.2016 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare
și Implementare Programe;

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

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.50   a

Consiliului.

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului prezintă Consiliului Local Adresa Instituției Prefectului –
Județul Neamț nr.3552 din 13.02.2017 cu privire la nelegalitatea și necesitatea modificării HCL nr.5/2017
pentru modificarea HCL nr.353/23.12.2016 privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru
membrii consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic
sau majoritar;

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  -
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:

Dl. Romulus-Cristian TIHENEA – Președinte de ședință – SS Indescifrabil

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

SAPJ/NM/24.02.2017


