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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.31207 din 06.11.2018 

F- SAPL- 03 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 6 noiembrie 2018, în şedinţa de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

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

nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.2416 din 05.11.2018, 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. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat,  dl. Bogdan Pușcașu –Administrator 

public şi 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu și dl. Consilier local Tudor 

Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Puiu Vespasian Fecic – Director Direcția 

Patrimoniu, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Ana Berea – Director Direcția Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț, d-na Oana Chiperi - Direcția Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, d-na Oana Tian - Direcția Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, dl. Gabriel Muraru – Şef 

Serviciul Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Șef Birou Promovare Turistică și Organizare 

Evenimente,  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. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că dl. 

Bogdan Gavrilescu – președinte de ședință se află în concediu de odihnă, drept pentru care se impune 

înlocuirea președintelui de ședință pentru ședința de astăzi. De asemenea, invită consilierii locali să facă 

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune pe dl. Consilier local Mihai Obreja. 

Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat supune la vot propunerea formulată, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 319 a 

Consiliului. 

 

Dl. Mihai Obreja - Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 2416 din 05.11.2018.  

 Dl. Mihai Obreja - Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

          

   1. HOTĂRÂRE privind înlocuirea Președintelui de ședință al Consiliului Local pentru ședința de 

îndată din data de 06.11.2018; 

          

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

2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local al 

municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț la proiectul Centrul de asistență comunitară pentru bunicii noștri; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 

”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.227/26.07.2018; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

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

nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31037 din 05.11.2018 emis de către 

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

Serviciul Buget; 

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

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 320 a 

Consiliului. 

 

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

nr.3 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31041 din 05.11.2018 emis de către 

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

Serviciul Buget; 

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

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 321 a 

Consiliului. 

 

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

nr.4 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul 

Centrul de asistență comunitară pentru bunicii noștri; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28513 din 05.11.2018 emis de către 

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

Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

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

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 322 a 

Consiliului. 

 

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

nr.5 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de ”măturat, spălat, 

stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31129 din 06.11.2018 emis de către 

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

Gospodărie Comunală; 

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

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 323 a 

Consiliului. 

 

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

nr.6 privind pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.227/26.07.2018; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31047 din 05.11.2018 emis de către 

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

Implementare Programe; 

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

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 324 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. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat – SS INDESCIFRABIL 
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