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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 35959 din 20.12.2018 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 18.12.2018 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, cu modificările și completările ulterioare,  prin 

Dispoziţia Primarului nr.2747 din 13.12.2018, completată prin Dispozițiile Primarului nr.2759 din 

17.12.2018 și nr.2760 din 18.12.2018, 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, dl. Viceprimar Bogdan 

Gavrilescu, d-na Viceprimar Luminița Vîrlan, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, dl. Andrei 

Acristinei –Secretar Municipiu Delegat şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi 

participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Ana Berea – Director Direcția de 

Asistență Socială Piatra Neamț, d-na Rovana Iftimia – Direcția de Asistență Socială, dl. Domițian 

Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian – Direcția Patrimoniu, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu 

Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, dl. Dragoș 

Ștefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, d-ra Paula Geangalău – consilier al 

Primarului, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului local și reprezentanți ai 

mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al 

ședintei ordinare din 28.11.2018, procesul verbal al ședinței de îndată din 06.12.2018 și procesul 

verbal al ședintei extraordinare din data de 12.12.2018, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că prin Dispoziția 

Primarului  nr.2759 din 17.12.2018 s-au introdus pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr.41 si nr.42 

și s-au retras proiectele nr.34 și nr.35, iar prin Dispoziţia Primarului nr.2760 din 18.12.2018 s-au 

introdus proiectele de hotărâre nr.43, nr.44 și nr.45; 

Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

  

1. HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 

anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 10.12.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de invățământ din municipiul 

Piatra Neamț, pentru anul școlar 2019-2020; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind prelungirea Protocolului de Colaborare nr.4592/30.03.2012  încheiat 

între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț pentru activități non-profit de interes local, pe anul 2019, sesiunea I, 

ianuarie-aprilie; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 2 

  6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate cu privire la acordarea cu titlu gratuit a 

Sălii Polivalente din municipiul Piatra – Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind alocarea unor 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 ”Petru Rareș”, în vederea realizării proiectului ”Unirea – națiunea a făcut-o”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri, pentru 

imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Decebal nr.73, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire neîngrijită; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe teren, pentru imobilul 

situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.74, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării tehnice de teren neîngrijit; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 

transport în comun, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutorul de 

urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local, pentru anul 

2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

instrucțiunilor de implementare, pentru anul 2019;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE 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 de management inteligent al traficului” în municipiul 

Piatra Neamț;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

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

proiectul  ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista”, Municipiul Piatra Neamț;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

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

proiectul  ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 2”, Municipiul 

Piatra Neamț;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     21. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilităţii P.U.G. și R.L.U. al Municipiului 

Piatra Neamţ până la data aprobării noii documentaţii de urbanism;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  22. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe 

colective cu spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime 

în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat 

în Piatra Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  23. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Schimbare parțială de destinație 

construcție administrativă în apartamente pentru închiriat, extindere, modificare fațadă, construire bloc 

de locuințe P+4E și corp de legătură”, pentru imobilul situat în Piatra Neamț, str. Burebista nr. 3B, 

beneficiar – Bortă Costin-Bogdan, Manea Maria-Magdalena, Manolescu Gheorghița-Florentina; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 64563;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Blocul Unității Naționale – Filiala Neamţ;  

   - 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 contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI URBAN S.A., cu 

modificările și completările ulterioare;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor excedentare din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Piatra 

Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  31. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile din cadrul 

Școlii Gimnaziale nr. 11 Piatra Neamț, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 33. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  34. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință, 

aprobate prin HCL nr.79/2015; RETRAS 

   - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

  35. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.79/2015; RETRAS 

   - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

 36. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații 

destinate telefoniei mobile;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

37. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a unui bun imobil teren;  
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   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 38. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor proprietatea C.M.I. 

Urban S.A. din incinta Pieței Mărăței;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 39. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în 

Piața 22 Decembrie nr. 3, zona bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii 

spațiului alimentație publică tip cafenea;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  40. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

  41. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.616 din 01.10.2008 și abrogarea 

HCL nr.59 din 28.02.2013; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 42. HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.158 din 28.05.2015, cu modificările și 

completările ulterioare;   

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 43. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

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

realizată prin proiectul  ”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – 

Etapa I (Bulevardul 9 Mai, strada Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 44. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu postul de radio Kiss FM, pentru 

promovarea pârtiei de schi din Piatra Neamț, în cadrul campaniei Winterkiss;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 45. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Parteneriat;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  

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

hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35.386 din 14.12.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

388 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 10.12.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 35001 din 12.12.2018 emis de către 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

389 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.3 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra 

Neamț, pentru anul școlar 2019-2020; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34931 din 11.12.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

390 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind prelungirea Protocolului de Colaborare nr.4592/30.03.2012  încheiat între 

municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 35172 din 13.12.2018 emis de către 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1,  nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: "prelungirea protocolului 

să se facă pe 2 ani". 

 Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 

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

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

391 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, sesiunea I, 

ianuarie-aprilie; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35082 din 12.12.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 Dl. Consilier local Mihai Obreja aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că nu participă la 

vot. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru; 

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

392 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.6 privind încheierea unor parteneriate, în vederea acordării cu titlu gratuit a Sălii 

Polivalente din Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35152 din 13.12.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

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

hotărâre nr.7 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35086 din 12.12.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

394 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.8 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Colegiul Național 

”Petru Rareș”, în vederea realizării proiectului ”Unirea-națiunea a făcut-o”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 35272 din 13.12.2018 emis de către 

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

Comunicare; 

 Dl. Consilier local Mihai Obreja aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că nu participă la 

vot. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru; 

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

395 a Consiliului. 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – cere să se consemneze în Procesul verbal faptul 

că d-na consilier local Moisii Alexandra nu mai poate participa la lucrările ședinței și rămân prezenți la 

ședință 22 de consilieri local. 

 

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

hotărâre nr.9 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34792 din 11.12.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

396 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.10 pentru aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe clădire, pentru imobilul situat în 

municipiul Piatra Neamț, str. Decebal nr.73, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării tehnice de 

clădire neîngrijită; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35342 din 14.12.2018 emis de 

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

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu– 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. 

397 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe teren, pentru imobilul situat în 

municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.64, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării 

tehnice de teren neîngrijit; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 35340 din 14.12.2018 emis de către 

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

Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

398 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite 

în Centrul Social Pietricica pentru anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31672 din 10.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

399 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.053 din 13.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

400 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.14 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobată prin HCL nr.237/31.08.2018;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32052 din 13.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

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

hotărâre nr.15 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în 

comun, pentru anul  2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32068 din 13.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament: "propun gratuitate pe 

mijloacele de transport în comun pentru toți elevii din municipiul Piatra Neamț"; 

 Dl. Primar Dragoș Chitic - "ați făcut un calcul? Să vedem impactul financiar". 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă - "Făceți-l dumneavostră". 

 Dl. Primar Dragoș Chitic - "faceți un calcul și inițiați un proiect de hotărâre". 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. 

Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu 

Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl. Consilier local 

Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă) și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor 

Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

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

402 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.16 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a 

situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local, în anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32069 din 13.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

403 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.17 privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de 

implementare pentru anul 2019;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.070 din 13.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–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. 

404 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.18 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 de management inteligent al traficului” în municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35436 din 14.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

405 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.19 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul  

”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista”, Municipiul Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35440 din 14.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

406 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.20 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

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

”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2”, Municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35438 din 14.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

407 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.21 pentru aprobarea prelungirii valabilităţii P.U.G. și R.L.U. al Municipiului Piatra Neamţ 

până la data aprobării noii documentaţii de urbanism;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34746 din 10.12.2018 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 
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 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. 

408 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.22 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe colective cu 

spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime în trepte de 

la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat în Piatra 

Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A.;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34769 din 10.12.2018 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier 

local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-

na Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu 

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

Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Cu privire la respingerea  proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 409 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.23 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Schimbare parțială de destinație construcție 

administrativă în apartamente pentru închiriat, extindere, modificare fațadă, construire bloc de locuințe 

P+4E și corp de legătură”, pentru imobilul situat în Piatra Neamț, str. Burebista nr. 3B, beneficiar – 

Bortă Costin-Bogdan, Manea Maria-Magdalena, Manolescu Gheorghița-Florentina; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34947 din 12.12.2018 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

410 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.24 privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 64563; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34933 din 11.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

411 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.25 privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. 

Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Blocul Unității Naționale – Filiala Neamţ; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34238 din 05.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

412 a Consiliului. 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–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 cotă 

parte indiviză;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34593 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

413 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.27 pentru modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1.641/359 

din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI URBAN S.A., cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34706 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

414 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a municipiului 

Piatra Neamţ;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34895 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

415  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.29 pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Piatra Neamț; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34939 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

416  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.30 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public;  

      Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35218 din 14.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

417  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.31 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile din cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 11 Piatra Neamț, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34937 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

418  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.32 privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 34936 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament: 

"desființarea parcării situată în dreptul imobilului de pe str. Alexandru cel Bun nr.9"; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–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. 

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

hotărâre nr.33 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34992 din 12.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – 

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na 

Consilier local Vîrlan Luminița). 

  

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

hotărâre nr.36 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații destinate 

telefoniei mobile;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34989 din 12.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier 

local Cristian Tihenea) și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na 

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

Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 

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

hotărâre nr.37 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 

unui bun imobil teren;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35053 din 12.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

420  a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.38 pentru aprobarea raportului de evaluare privind lucrările de investiții executate la 

imobilul spațiul comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35139 din 13.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. 
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Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – 

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na 

Consilier local Vîrlan Luminița). 

  

  

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

hotărâre nr.39 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 22 

Decembrie nr. 3, zona bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului 

alimentație publică tip cafenea;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34795 din 11.12.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun 

respingerea acestuia. 

 Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune votarea acestui proiect de hotărâre prin vot 

secret. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, 

astfel: 

 Total voturi: 22 

  Voturi nule: 1 

  Voturi valabil exprimate: 21 

    Voturi PENTRU: 4 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 17 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local faptul că proiectul de 

hotărâre a fost RESPINS. 

 

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

hotărâre nr.41 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.616 din 01.10.2008 și abrogarea HCL nr.59 

din 28.02.2013; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35084 din 16.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

421  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.42 privind completarea HCL nr.158 din 28.05.2015, cu modificările și completările 

ulterioare;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32280 din 17.12.2018 emis de 

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

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

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

hotărâre nr.43 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 

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

proiectul ”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I 

(Bulevardul 9 Mai, strada Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35581 din 17.12.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

423  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.44 privind încheierea unui parteneriat cu postul de radio Kiss FM, pentru promovarea 

pârtiei de schi din Piatra Neamț, în cadrul campaniei Winterkiss;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35692 din 18.12.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

424  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.45 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Parteneriat; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 35731 din 18.12.2018 emis de către 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

425  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.40 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă invită consilierii local să facă propuneri pentru 

alegerea președintelui de ședință. 

 Dl. Consilier local Mihai Obreja propune pe dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune pe d-na consilier local Claudia Moroiu. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot prima propunere, care a fost 

APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local 

Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și 

d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

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

426  a Consiliului. 
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 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Bogdan Gavrilescu– Preşedinte de şedinţă - declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

   Dl. Bogdan Gavrilescu– Președinte de ședință –  

 

 Dl. Andrei ACRISTINEI –  Secretar Municipiu delegat –  

 

 

 

 
 

 

Întocmit, 

Nicoleta POEȚELEA 
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