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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 12.12.2018 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.2701 din 

07.12.2018, completată prin Dispozițiile nr.2734 din 11.12.2018 și nr.2738/12.12.2018, 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. Andrei Acristinei –Secretar 

Municipiu delegat şi 15 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier 

local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, d-na Consilier local Claudia Moroiu, 

dl.Consilier local Adrian Olariu și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de 

invitaţi participă: dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicar,  dl. Vlad Tudor - Șef Birou 

Promovare Turistică și Organizare Evenimente, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar,  

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

audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 17 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi a ședinței, precizând 

faptul că prin Dispozițiile Primarului nr.2.734 din 11.12.2018 și nr.2738 din 12.12.2018 au fost 

introduse proiectele de hotărâre nr.11 și nr.12;  

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea 

unui scuar în cartierul Pietricica”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța prin amenajarea 

unei grădini publice”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a anexei cu descrierea sumară a investiţiei, inclusiv cu detalierea 

indicatorilor şi valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, asumată de 



proiectant, pentru proiectul: „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona 

Subdărmănești - Cinematograful Cozla” din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitarea/ 

modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești - Cinematograful Cozla”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 

realizată prin proiectul  Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 

infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI, conform 

HG nr.907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru 

proiectul: „Modernizarea stațiilor de așteptare transport public” din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Județul 

Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 313/28.11.2017 privind aprobarea 

notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a dezvoltării 

urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 318/24.10.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a 

anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Implementare 

sistem bike-sharing în municipiul Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

11. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.345/28.11.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei 

ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Modernizare coridor 

integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

     12. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.344/28.11.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei 

ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Reorganizarea 

coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail 

Kogălniceanu – Bulevardul Traian)”, din municipiul Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.1 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor 

tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin 

proiectul ”Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34772 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 376 a Consiliului. 

 



 Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul 

”Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul 

Pietricica” din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34770 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 377 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.3 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor 

tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin 

proiectul ”Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini 

publice”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34774 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 378 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, precum și a anexei cu descrierea sumară a investiției, inclusiv cu detalierea indicatorilor 

și valorilor acestora, în conformitate cu documentația tehnico-economică, asumată de proiectant, 

pentru proiectul: ”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – 

Cinematograful Cozla” din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34580 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 379 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.5 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru 

multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34783 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 380 a Consiliului. 

 



  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.6 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 

infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - 

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34776 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 381 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.7 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiectul ”Modernizarea stațiilor de așteptare transport public”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34787 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 382 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.8 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul 

Județean Neamț pentru realizarea proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în 

municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34785 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 383 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.313/28.11.2017 privind aprobarea notelor conceptuale și 

a temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a dezvoltării urbane durabile, bazate pe 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34789 din 11.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 384 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.10 pentru modificarea HCL nr.318/24.10.2018 privind aprobarea documentației 



tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce 

cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Implementare sistem 

bike-sharing în municipiul Piatra Neamt”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34780 din 10.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 385 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.11 pentru modificarea HCL nr.345/28.11.2018 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Modernizare coridor integrat de 

mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34884 din 11.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 386 a Consiliului. 

 

  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.344/28.11.2018 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  „Reorganizarea coridorului 

principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – 

Bulevardul Traian)”, din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35019 din 12.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 387 a Consiliului. 

 

 

  Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Bogdan GAVRILESCU – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 

 

Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat – SS Indescifrabil 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/13.12.2018 


