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MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 

Nr. 8.807 din 03.04.2018 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 02.04.2018 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.888 din 29.03.2018, Primarul 

municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 

invitaţi la şedinţă. 

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

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

Municipiului şi 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local 

Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Andrei Acristinei – înlocuitor Șef 

Serviciul Administrație Publică și Juridic dl. Puiu Vespasian Fecic - Șef Serviciul Patrimoniu, Autorizări 

și Transport, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al Consiliului Local, dl. Gabriel 

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

Management Integrat, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Vasile Popescu – Consilier Primar,  

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

audiovizuale. 

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

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi cu 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea devizului general actualizat corespunzător încheierii 

contractului de execuție lucrări Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra Neamț, propunere care 

a fost APROBATĂ cu unanimitate de voturi. 

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

unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra 

Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra 

Neamț, pentru perioada de programare 2014-2020; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren către Agenția Națională 

pentru Locuințe, în vederea construirii de unități locative pentru tineri specialiști, în regim de închiriere; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare privind administrarea ștrandului din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat corespunzător încheierii 

contractului de execuție lucrări Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea Planulului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8397 din 29.03.2018 emis de către 

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

și Implementare Programe; 

 Dl. Mihai Obreja – 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. 98 

a Consiliului. 

 

Dl. Mihai Obreja – 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 de programare 2014-2020;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8394 din 29.03.2018 emis de către 

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

și Implementare Programe; 

 Dl. Mihai Obreja – 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. 99 

a Consiliului. 

 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8421 din 30.03.2018 emis de către 

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

Umane; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – 

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

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

100 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren către Agenția Națională pentru 

Locuințe, în vederea construirii de unități locative pentru tineri specialiști, în regim de închiriere; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.984 din 27.03.2018 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări șiTransport; 

 Dl. Mihai Obreja – 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. 

101 a Consiliului. 

 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare privind administrarea ștrandului din municipiul Piatra Neamț; 
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   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8313 din 29.03.2018 emis de către 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament: ”intrarea la toaleta publică 

din ștrand să fie gratuită pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

102 a Consiliului. 

 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea devizului general actualizat corespunzător încheierii contractului de 

execuție lucrări Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.667 din 02.04.2018 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții; 

 Dl. Mihai Obreja – 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. 

103 a Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă – declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Mihai OBREJA – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/NM/03.04.2018 

 

 


