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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.14.812 din 30.05.2017 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.05.2017 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. 965 din 18.05.2017, 

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 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. 

Consilier local Ghineț Marius. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier 

juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, 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, d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului şi 

reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al ședintei 

ordinare din 27.04.2017, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 965 din 18.05.2017.  

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2016; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest SRL pentru 

anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 

acordării elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații de la SC KOBER SRL și încheierea unei asocieri 

între municipiul Piatra Neamț și ISU Petrodava; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. 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 a II-a; 
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 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.76/30.03.2017 privind modificarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din Cap. 67.02 – ”Cultură, recreere și religie” 

și din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra 

Neamț, pe anul 2017; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții ”Piața Centrală 

Sfântul Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț str. Baltagului nr.8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 79,80 mp, din incinta Complexului 

Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

Neamţ”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare a două centrale termice, proprietatea 

municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Naţional Gheorghe Asachi şi transferul unei centrale termice la 

bl. C5 situat în str. Mihai Viteazu;     

           - 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 înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,  

domeniul public; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

20. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 32.839 din 04.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Ro Com Central S.A; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind 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 

22. 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 

23. 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 

24. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Băii 

Comunale din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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25. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 56 autorizaţii taxi 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi ; 

           - 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 

cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.9/26.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare 

a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru perioada februarie-decembrie 2017, cu 

modificările ulterioare; 

           - iniţiatori – consilieri locali: dl. Marghidan Victor, d-na Moroiu Maria-Claudia, dl. 

Misăilă Cătălin, dl. Ciubotariu Adrian, dl. Mihalcea Cristian, d-na Păduraru Chiriac – Victoria, d-na Moisii 

Alexandra – Amalia, dl. Sălăvăstru Tudor, d-na Vîrlan Georgeta Luminița; 

28. HOTĂRÂRE pentru modificarea actului constitutiv și a statutului A.D.I. Aqua Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

29. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pe anul 2017, 

al municipiului Piatra Neamț; 

                     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Adresa SC C.M.I. Urban SA  nr.11.868 din 02.05.2017; 

2. Informare nr.12.532 din 08.05.2017 depusă de chiriașii din Mall Forum Center Piatra Neamț; 

3. Adresa SC Salubritas SA nr.12.960 din 09.05.2017; 

 

           Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2016; 

          Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.099 din 12.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 114 

a Consiliului. 

 

             Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.706 din 18.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 115 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.511 din 17.05.2017 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. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 116 

a Consiliului. 

 

         Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru anul 2017; 

         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.597 din 18.05.2017 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. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl. 

Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Moscalu 

Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local 

Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 117 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest SRL pentru anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.717 din 18.05.2017 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Dl. Consilier local Mihai Obreja aduce la cunoștința consilierilor local realizările societății și 

propune aprobarea acestui proiect de hotărâre; 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune ca SC Perla Invest SRL să prezinte trimestrial un 

raport. 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 118 

a Consiliului. 

 

  Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea acordării 

elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.099 din 12.05.2017 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 aprobarea acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 119 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind acceptarea unei donații de la SC Kober SRL și încheierea unei asocieri cu ISU 

”Petrodava”; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.533 din 18.05.2017 emis de către 

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

Managementul Situațiilor de Urgență; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost aprobat 

cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 120 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului 

Piatra Neamţ pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea a II-a; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.690 din 18.05.2017 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectivSeviciul Comunicare 

și Management Integrat; 

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

acestuia. 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Ciobanu Adrian – președintele comisiei de specialitate nr.5 – propune următorul 

amendament: ”la domeniul Cultură se diminuează suma de la poziția 6 cu 1.000 lei și se majorează 

poziția 11 cu această sumă. Poziția 9 se diminuează cu 1.000 lei și se majorează poziția 14 cu aceeași 

sumă. De la poziția 6 luăm 5.000 lei și îi alocăm la poziția 23. La domeniul Social la poziția 2 se alocă 

doar 5.000 lei, poziția 3 – 5.000 lei. La domeniul Sport, poziția 8 se diminuează cu 5000 lei și se alocă la 

poziția 14, de la poziția 10 se iau 2.000 lei și se alocă tot la poziția 14”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local 

Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier 

local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

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

Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”ar trebui să fim mult mai atenți cu sumele acordate pentru 

proiectele nerambursabile. Este și presa aici și dumnealor au preluat corect datele de fiecare dată și dacă 

este să fac o analiză, constatăm că  multe sume se distribuie la aceleași asociații/organizații. Trebuie să 

observăm și eficiența cheltuirii acestor bani. Când soliciți 3.000 - 4.000 lei, înseamnă că ai și tu niște bani 

cu care participi. Altfel Consiliul Local se transformă în sursă de finanțare pentru terțe persoane. Ar trebui 

să ne prezentați un raport privind eficiența sumelor cheltuite.” 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – ”dl. Gabi Muraru ne poate face o prezentare” 

 D-na viceprimar Luminița Vîrlan -  ”am doar un aspect de adus la cunoștința consilierilor locali. 

Este vorba de Asociația Daniel Ciobanu. Știm cu toții că Daniel Ciobanu este un nume foarte mare pentru 

activitatea culturală din Piatra Neamț, dar și din întreaga țară. Am discutat și cu d-na Surugiu, care se 

ocupă de organizarea festivalului, care va avea loc în perioada 15-17 septembrie 2017, la Teatrul 

Tineretului din Piatra Neamț și am stabilit de comun acord să purtăm o discuție marți, la 9:30. Dacă doriți 

puteți să participați și dumneavoastră. Întrucât există și sesiunea a  III a de finanțare, vom aloca la 

momentul respectiv și pentru cultură, Asociației Daniel Ciobanu.” 

 D-na consilier local Luminița Moscalu – ”se va rectifica, dar să se țină cont, că noi consilierii PNL 

am fost excluși din această comisie.” 

 D-na viceprimar Luminița Vîrlan – ”în cadrul comisiei pe care o conduc cu onoare, solicitarea a 

ajuns cu o zi înaintea intâlnirii membrilor comisiei. Am discutat cu dl. Gabriel Muraru și pentru fiecare 

solicitant am o situație.” 

 D-na consilier local Luminița Moscalu –”să fim mai atenți cu alocarea acestor sume”. 

 D-na viceprimar Luminița Vîrlan – ”de acord cu dumneavoastră”. 

 Dl. consilier local Paul Pintilie – ”unul din amendamente era cu privire la alocarea unei sume de 

bani Asociației de Minifotbal Neamț, care este cu tradiție din 1996. Anul trecut au fost 22 de echipe. Vă 

rog să ajutați să menținem acest festival. Vorbim despre toate școlile din oraș. Se dau bani celor care apar 

pentru prima dată și cer sume mari.” 

             Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru 

Birjoveanu, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, d-na Consilier local 

Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian – Adrian, dl. 

Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin); 

 



 6 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 121 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.76/30.03.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de 

funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.695 din 18.05.2017 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 

Umane; 

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

acestuia; 

 Dl. Dragoș Ștefan – consilier juridic în cadrul Aparatului de lucru al Consiliului Local: ”HCL 

nr.76/2017 a fost contestată de către dl. Bogdan Pușcașu – City Manager, atât pe procedura prealabilă 

administrativă, prin plângerea prealabilă formulată la Instituția Prefectului, cât și prin intentarea a două 

acțiuni în instanță la Tribunalul Neamț - Secția de Contencios Administrativ. În acest moment, avem un 

răspuns doar din partea Instituției Prefectului, care a apreciat asupra legalității acestei hotărâri de consiliu 

local, urmând ca pe instanță să formulăm apărarea. Sunt două acțiuni distincte, una din ele are ca obiect 

suspendarea executării HCL nr.76/2017, iar cea de a doua are ca obiect anularea acestei hotărâri de 

consiliu local. În ceea ce privește practica, pentru a ne putea formula o apărare în cunoștință de cauză, am 

verificat practica existentă la nivelul instanțelor din țară, adică modalitatea în care s-au pronunțat instanțele 

în spețe similare. Aproape în toate cazurile de această natură, instanțele au procedat la admiterea acțiunii 

reclamantului, deci anularea HCL. E adevărat, atât practica judiciară, cât și avizul dat de Prefect, au 

valoarea unor începuturi de probă, cum le spunem noi pe instanță. Instanța contenciosului-administrativ nu 

va fi legată în mod obligatoriu de nici unul din aceste argumente, ci se va pronunța în mod circumstanțial 

de la caz la caz. Noi vom susține legalitatea acestei hotărâri de consiliu local, având în vederea prezumția 

de legalitate, pe care legiuitorul o recunoaște oricărui act administrativ. În varianta în care instanța va 

admite acțiunea, așa cum s-a intâmplat în cazul celorlalte dosare în spețe similare, vreau să vă spun că 

soluția va suna în felul următor: se va dispune reîncadrarea pe post a reclamantului, precum și plata tuturor 

drepturilor salariale pe toată perioada, în care fără a-i putea fi reținută vreo culpă în sarcina sa, respectivul 

reclamant nu și-a putut îndeplini atribuțiile și nu a putut beneficia de respectivele drepturi salariale. 

Întreaga sumă, constituind un prejudiciu. Vă mulțumesc”. 

 Dl. Consilier local Romel – Alexandru Bîrjoveanu:”prejudiciul va cădea în sarcina Consiliului 

Local?” 

 Dl. Dragoș Ștefan – consilier juridic – ”prejudiciul va trebui plătit în primul rând de pârâtul căzut în 

pretenții, care este Consiliul Local, ca autoritate emitentă a actului contestat, urmând ca ulterior, Consiliul 

Local să aibă posibilitatea de a se îndrepta în regres împotriva persoanelor considerate vinovate.” 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 10 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu) și 10 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

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

Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 

  Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind încheierea unor parteneriate; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.789 din 19.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 122 

a Consiliului. 
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 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” și din 

capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.686 din 18.05.2017 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. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: ” de la punctul 1 să 

se ia 20.000 lei și să se dea la Asociația Club Sportiv Ecvestru Costache Lupu pentru Cupa 

Municipiului Piatra Neamț la călărie. Are loc chiar de zilele orașului”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”bugetul alocat pentru zilele orașului este similar cu bugetul alocat 

acestui eveniment anul trecut. Orice diminuare a acestui buget va scădea valoarea acestui eveniment”. 

 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – ” fiind vorba de un proiect de alocare a unor sume, 

acestea vor fi cheltuite de către municipiul Piatra Neamț, pentru evenimentul menționat de dumneavoastră 

și nu vor fi alocate entității respective. Nu este vorba de un parteneriat sau de o finanțare prin care alocăm 

o sumă către o altă entitate. Este vorba de cheltuirea de către municipiul Piatra Neamț a unor sume din 

capitolul 67.02. Practic ce ați propus prin amendament este includerea acelui eveniment în programul 

evenimentelor și asigurarea finanțării corespunzătoare”. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

RESPINS cu 11 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu) și 9 voturi Impotrivă 

(dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local 

Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. 

Consilier local Teodorescu Constantin); 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 123 

a Consiliului. 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra Neamț, 

pentru anul 2017; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8.448 din 23.03.2017 emis de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse 

Umane și Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

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

acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții ”Piața Centrală Sfântul 

Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț str. Baltagului nr.8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.441 din 17.05.2017 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.5 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun 

respingerea acestuia; 
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 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”se înregistrează în 

domeniul public cu destinația complex comercial”; 

 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – intervine spunând că în conținutul protocolului este 

stipulat destinația obiectivului și nu se poate prelua altfel. În plus, există obligația de a menține destinația 

obiectivului pe o perioadă de minim 15 ani,  de la data preluării acestuia. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan își retrage amendamentul. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 9 voturi PENTRU și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe 

din municipiul Piatra Neamţ; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.307 din 16.05.2017 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS 9 voturi PENTRU și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.309 din 16.05.2017 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. Consiler local Victor Marghidan – ”în acest proiect ni s-a prezentat a 3 versiune a caietului de 

sarcini, în care nu s-a ținut cont de discuțiile pe care le-am avut. Am remarcat dispariția a 50 de tonete”. 

 Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – ”v-am prezentat materialul întocmit de aparatul de 

specialitate. Dumneavoastră, în urma consultărilor puteți veni cu amendamente și îl optimizați așa cum 

considerați că este mai bine pentru oraș. În legătură cu dispariția acelor 50 de tonete, am sesizat o diferență 

între proiectul tehnic, care prevedea 140 tonete, așa cum sunt acum și suprafața care ar fi permis 

amplasarea a 190 tonete, în varianta trecută. Inițial am mers pe ideea că, concesionând hala, să trecem în 

caietul de sarcini câte tarabe ar fi încăput. Ulterior, am optat pentru varianta de a trece câte tarabe sunt 

astăzi achiziționate, prin finanțarea de către CNI a obiectivului, urmând să îl modificăm prin act adițional, 

dacă în urma constatării rămâne spațiu liber în acea hală, se vor mai achiziționa tarabe. Nu este vorba de o 

dispariție. Sunt 140 fizic, dar ar încăpea 190.” 

 Dl. Consilier local Romulus- Cristian Tihenea – ”s-a rezolvat problema cu utilitățile?” 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu – ”în caietul de sarcini, capitolul III, art.17 lit.c) – 

suportă costurile privind asigurarea folosinței inelului de apă ce asigură alimentația cu apă a instalației de 

stingere a incendiilor, hidranților din incinta pieții centrale”. Deci a fost introdus inelul de apă în caietul de 

sarcini. Acest inel nu este proprietatea municipiului, ci este de la CMI Urban.  
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 Dl. Consilier local Romulus- Cristian Tihenea – ”constat că, caietul de sarcini este special făcut 

pentru CMI Urban”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic- ”acest proiect nu este tratat cu seriozitate în Consiliul Local. Pietrenii 

așteaptă piața deschisă, iar voi, a cincea oară, refuzați să o deschideți. Nu existpă o problemă legată de 

utilități, nu este o problemă legată de tarabe, nu este nici o altă problemă pentru că știu că v-ați intâlnit de 2 

ori, dar noi nu am primit nimic concret în urma discuțiilor pe care le-ați avut. Nu am ce să modific la 

caietul de sarcini, atâta timp cât nu am nimic concret în urma discuțiilor voastre. Aveți posibilitatea prin 

amendament sa faceți schimbări și pe care le putem dezbate să găsim soluții. Vreau ca pietrenii să știe, că 

în municipiul Piatra Neamț, o piață a fost terminată acum 2 luni și o săptămână  și stăm și ne uităm la ea 

din cauza Consiliului Local. ” 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS 9 voturi PENTRU și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind închirierea unui spațiu, în suprafață de 79,80 mp, din incinta Complexului Mall 

Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.196 din 15.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 124 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind transmiterea în administrarea a două centrale termice, proprietatea municipiului 

Piatra Neamț, către Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” și transferul unei centrale termice la bl. C5 

tronson II – bloc de locuințe ANL, situat în str. Mihai Viteazu; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12865 din 15.05.2017 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 propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 125 

a Consiliului. 

 

 

Dl. Cristian Sauciuc – 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 SC 

Locativserv SRL a unui spațiu în suprafață de 120 mp, situat la etajul III în incinta complexului comercial 

de tip mall, str. Cuiejdi nr.1B, proprietatea municipiului Piatra Neamț; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13240 din 15.05.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

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

acestuia; 
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 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl. 

Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Moscalu 

Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local 

Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin); 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul 

public; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12.428 din 10.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 126 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.32.839 

din 04.08.205, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Ro Com Central SA; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.454 din 16.05.2017 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

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

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 127 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 pentru modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.32.468 

din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13267 din 15.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 128 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.22 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă 

a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț - teren aferent spațiilor 

proprietate privată; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.756 din 10.05.2017 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia; 
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 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – propune următorul amendament: ”eliminarea pozițiilor 5, 6 și 

7 din anexele nr.1- nr.3 la proiectul de hotărâre”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

vânzare, respectiv poziția 2 – 200 euro/mp, poziția 3 – 110 euro/mp și poziția 4 – 110 euro/mp din anexa 

nr.3”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

formulate și aprobate, care a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 129 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.23 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea prin 

licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.758 din 10.05.2017 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. Consilier local Adrian Ciobanu – propune următorul amendament: ”eliminarea pozițiilor 2, 8 și 

12 din anexele nr.1- nr.3 la proiectul de hotărâre”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – propune următorul amendament: ”se majorează următoarele 

poziții: pozitia 1- 150 euro/mp, pozitia 3- 70 euro/mp, pozitia 4- 150 euro/mp, pozitia 5- 150 euro/mp, 

pozitia 6- 80 euro/mp, pozitia 7- 80 euro/mp, pozitia 9- 150 euro/mp, pozitia 10- 150 euro/mp, pozitia 11- 

100 euro/mp, pozitia 14- 130 euro/mp și poziția 15 – 120 euro/mp”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii 

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

Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS cu 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl. Consilier 

local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, 

dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin) și 12 voturi Împotrivă (dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș 

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

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

Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier 

local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 
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Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.24 privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a Băii Comunale din 

Municipiul Piatra Neamț; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.436 din 16.05.2017 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. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 7 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (dl.consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local 

Valentin Ciobanu) și 12 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Tudor 

Sălăvăstru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

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

Tihenea Cristian-Romulus, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Consilier local Romel - Alexandru Bîrjoveanu invită consilierii locali la o întâlnire, în care să 

analizeze împreună caietul de sarcini. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă menționează faptul că, caietul de sarcini părea special 

făcut pentru Anna Spa. 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune să se întâlnească și să analizeze caietul de sarcini. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.25 privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 56 autorizații taxi pentru 

realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.297 din 16.05.2017 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. Cristian Sauciuc – 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. 130 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă 

a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț - teren cotă parte 

indiviză; 
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.292  din 16.05.2017 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

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

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 131 

a Consiliului. 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.27 pentru modificarea HCL nr.9/26.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a 

gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru perioada februarie-decembrie 2017, cu 

modificările ulterioare; 
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            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11.605 din 18.05.2017 emis de către 

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

Socială Piatra Neamț; 

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

acestuia; 

 Dl. Consilier Mihai Obreja – președintele Comisiei de specialitate nr.4 – propune următorul 

amendament: ”prețul unui abonament să rămână de 15 lei/lunar”; 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – „dacă se aprobă amendamentul, se respinge proiectul 

de hotărâre” 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”avem inițiativa unui grup de consilieri, în urma căruia 

s-a întocmit Raportul de specialitate din partea compartimentului de resort. Se încalcă prevederile legale 

ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, în sensul că în acest moment, avem alocată în 

bugetul local suma de 400.000 lei, pe acest capitol, transport public comun, din care pot fi acoperite lunile 

rămase până la sfărșitul anului. Prin proiectul propus se majorează capitolul menționat fără să se prevadă 

sursa bugetară, astfel se încalcă art.4 alin.2 din legea finanțelor locale și vă citez: sumele aprobate la partea 

de cheltuieli în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți reprezintă limite maxime 

care nu pot fi depășite. În această situație depășirea ar fi la 850.000 lei. Art.4 alin.3 prevede: angajarea 

cheltuielilor din aceste bugete se face în limita creditelor bugetare aprobate. La noi limita este de 400.000 

lei. Art.14 alin.4 : nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită 

dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. Astăzi ne aflăm 

în această situație. Nu avem prevedere bugetară pentru aprobarea acestei cheltuieli suplimentare. Ea poate 

căpăta o formă legală, printr-o rectificare bugetară, dacă se alocă suma necesară. În situația în care 

proiectul se aprobă așa cum a fost propus, fără rectificarea bugetară cuvenită, nu voi aviza de legalitate 

acest proiect de hotărâre.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”din punctul meu de vedere este ilegal și imoral. Impactul bugetar, pe 

care nu l-a calculat nimeni atunci când ați făcut această inițiativă, este de 15 miliarde lei vechi într-un an. 

Mi se pare ilegal și imoral, să mut 15 miliarde de lei, din banii pietrenilor, la o societate a consiliului 

județean. De abia ne descurcăm cu banii să reparăm străzile din oraș. Oprim reparațiile și dăm banii la SC 

Troleibuzul SA? Vreau să vă spun că dacă acest proiect de hotărâre, va trece vom sesiza instituții ale 

statului cu drept de control.” 

 Dl. Consilier local Adrian Grigoraș anunță Consiliul Local că nu participă la vot. 

 În urma precizărilor făcute de dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului, potrivit cărora aprobarea 

amendamentului (privind păstrarea vechiului cuantum) echivalează cu respingerea proiectului, respectivul 

amendament nu a mai fost supus la vot, procedându-se direct la votarea proiectului de hotărâre așa cum a 

fost inițiat. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre,  care a fost 

RESPINS cu 10 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu) și 9 voturi Împotrivă 

(dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local 

Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. 

Consilier local Teodorescu Constantin); 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.28 pentru modificarea actului constitutiv și a statutului A.D.I. Aqua Neamț; 

            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.704 din 18.05.2017 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.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotarâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 132 

a Consiliului. 
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Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.29 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, pe anul 2017, al 

municipiului Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13557 din 18.05.2017 emis de către 

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

Managementul Situațiilor de Urgență; 

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

acestuia; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotarâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 133 

a Consiliului. 

 

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local Adresa SC C.M.I. 

Urban SA  nr.11.868 din 02.05.2017, Informarea nr.12.532 din 08.05.2017 depusă de chiriașii din Mall 

Forum Center Piatra Neamț și Adresa SC Salubritas SA nr.12.960 din 09.05.2017; 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă - declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Cristian SAUCIUC – Președinte de ședință – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 

 
    

 

    

 

 

 

 
SAPJ/NM/30.05.2017 


