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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 17555 din 25.06.2018 

F- SAPL- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 22.06.2018 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.1381 din 15.06.2018, modificată prin Dispozițiile Primarului nr.1398 din 

20.06.2018 și nr.1426 din 22.06.2018, 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. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului 

Municipiului şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Puiu Fecic – 

Direcția Patrimoniu, dl. Vasile Popescu – Șef Birou Administrare Baze Sportive și de Agrement, d-na 

Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Gabriel 

Muraru – Şef Serviciu Comunicare,  dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare, dl. Dragoș Ștefan – 

Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, d-ra Anca Chiuariu – Direcția Dezvoltare și 

Implementare Programe, dl. Vlad Postolică – Serviciul Buget, Tehnologia Informațiilor, 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. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al ședintei 

ordinare din 30.05.2018, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că proiectul de hotărâre 

nr.20 a fost retras de pe ordinea de zi, conform Dispoziției Primarului nr.1426 din 22.06.2018, iar 

proiectul de hotărâre nr.29 a fost introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziției Primarului nr.1398 din 

20.06.2018; 

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

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

Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune ca proiectul de hotărâre nr.27 să fie supus 

primul dezbaterilor Consiliului Local, propunere 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 încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce 

cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.7, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce 

cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce 

cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce 

cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.D. – extinderea pe orizontală spații cu destinația 

alimentație publică cofetărie și bar, Piața Petrodava nr.1-3, investitor SC RO COM Central SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 49 mp, situat în 

Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu nr.4, bl.D3, sc.A, parter, către Mihalache Mariana-Veronica, în 

vederea extinderii spațiului existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  9. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 42 mp, situat în 

Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu nr.12, lângă bl.B5, parter, către B.I.N. Ioniță Ana, în vederea 

extinderii spațiului existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 37 mp, situat în 

Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.1, zona bl.I1, către Gugen Bilal, în vederea extinderii spațiului 

existent; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  11. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamț, domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  12. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unor bunuri imobile aparținând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului 

aprobat prin HCL nr.123 din 26.03.2010; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și 

vânzarea prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în 

suprafață de 300 mp, situat în str. Gheorghe Asachi nr.6, Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și 

vânzarea prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în 

suprafață de 35 mp, situat în Aleea Tiparului fn; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și 

vânzarea prin licitație a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, în 

suprafață de 354 mp, situat în str. Dimitrie Ernici fn, Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  17. HOTĂRÂRE privind atribuirea a 40 de autorizații taxi transportatorilor autorizați 

participanți la procedura de atribuire pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de 

taxi, din data de 08.06.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  18. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

persoane fizice; 

                - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

  19. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

pensionarii posesori de autovehicule; 

                - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 
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  20. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr.32468 din 31.07.2015 de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare întreținere și exploatare a parcărilor de 

reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; RETRAS 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  21. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor suprafețe de 

teren, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  22. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr.11924 din 01.05.2012 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Reset Media SRL; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  23. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  24. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.102 din 02.04.2018 pentru aprobarea Studiului 

de oportunitate și a Regulamentului de Organizare și Funcționare privind administrarea ștrandului din 

municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiatori – grupul consilierilor locali PNL: dl. Beteringhe Florin, dl. Bîrjoveanu Romel 

Alexandru, d-na Gogu- Craiu Crina Nicoleta, dl. Ciobanu Adrian, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, 

dl. Obreja Mihai, d-na Moscalu Luminița și dl. Teodorescu Constantin 

  25. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”More Chances For better Futures – Alternatives to labour for young adults 

with fewer opportunities” – Faza I (”Șanse mai multe pentru un viitor mai bun”- Alternative la muncă 

pentru tinerii cu mai puține oportunități” – Faza I); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  26. HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente cuprinse în 

obiectul contractului de concesiune nr.2719/2002, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC 

Publiserv SA, actualizat; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  27. HOTĂRÂRE privind  acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra 

Neamț, poetului Emil Nicolae; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 

 29.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. 

Gheorghe nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1.Raport de evaluare înregistrat sub nr.14.602 din 30.05.2018, emis de către Agenția 

Națională de Integritate; 

 

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

hotărâre nr.27 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț, 

poetului Emanuel Nadler – ”Emil Nicolae”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16380 din 13.06.2018 emis de 

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

Comunicare; 

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, 

astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi valabil exprimate: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi PENTRU: 23 
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  Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0 

 Dl. Primar Dragoș Chitic înmânează d-lui Emanuel Nadler diploma de ”Cetățean de onoare”al 

municipiului Piatra Neamț. 

 Dl. Emanuel Nadler mulțumește d-lui Primar Dragoș Chitic și Consiliului Local pentru titlul 

onorific. 

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

177 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Mihai Obreja –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. 16708 din 15.06.2018 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. Consilier Local Cristian Tihenea propune următorul amendament: ”suma de 250.000 lei de 

la Casa Căsătoriilor să fie transferată la Grădinița nr.10 pentru modernizare și reabilitare”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Cristian Tihenea, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 12 voturi Împotrivă (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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, 

dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

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

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

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

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

178 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.543 din 14.06.2018 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. 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. 

179 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.7, municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16330 din 13.06.2018 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; 
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 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. 

180 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16332 din 13.06.2018 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. 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. 

181 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale Daniela Cuciuc, municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16334 din 13.06.2018 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. 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. 

182 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Investiții în infrastructura 

educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16335 din 13.06.2018 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. 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. 

183 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea P.U.D – Extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație 

publică cofetărie și bar, Piața Petrodava nr.1-3, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.322 din 13.06.2018 emis de 

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

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

adoptarea acestuia; 

 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. 

184 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.8 pentru concesionarea directă a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Piatra Neamț, 

str. Mihai Eminescu nr.4, zona bl.D3, sc.A, parter, către Mihalache Mariana-Veronica, în vederea 

extinderii spațiului existent; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15988 din 11.06.2018 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. 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. 

185 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 42 mp, situat în Piatra Neamț, 

str. Mihai Eminescu nr.12, lângă bl.B5, parter, către B.I.N. IONIȚĂ ANA, în vederea extinderii 

spațiului existent; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15963 din 11.06.2018 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. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu votează acest proiect de 

hotărâre. 

 Dl. Mihai Obreja – 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. 

186 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.10 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 37 mp, situat în Piatra Neamț, 

B-dul Decebal nr.1, zona bl.I1, către Gugen Bilal, în vederea extinderii spațiului existent; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16050 din 11.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 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. 

187 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 

domeniul public și privat; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.007 din 19.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 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. 

188 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea vânzării directe a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.011 din 11.06.2018 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. Consilier local Victor Marghidan propune votarea fiecărei poziții din anexa proiectului de 

hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament la poziția 1 din anexă: 

”majorarea cu 50%”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Adrian Ciobanu, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere  (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, 

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

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția 1 din anexă, în formă inițială, 

care a fost Respinsă cu 9 voturi Pentru, 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

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

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

Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 3 voturi 

Abținere (dl. consilier local George Apetrei, dl. consilier local Florin Duma, dl. consilier local Bogdan 

Gavrilescu). 

 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament la poziția 2 din anexă: 

”majorarea cu 50%”; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Adrian Ciobanu, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, 

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

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția 2 din anexă, în formă inițială, 

care a fost Respinsă cu 9 voturi Pentru, 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

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

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

Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 3 voturi 
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Abținere (dl. consilier local George Apetrei, dl. consilier local Florin Duma, dl. consilier local Bogdan 

Gavrilescu); 

 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția 3 din anexă, care a fost 

Aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

survenite în timpul dezbaterilor, respectiv doar aprobarea poziției 3 din anexa proiectului de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

189 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului 

aprobat prin HCL nr.123 din 26.03.2010; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.985 din 11.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 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. 

190 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.14 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea prin 

licitație publică a unui bun imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat 

în str. Gheorghe Asachi nr.6; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15981 din 11.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

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

pornire la licitație cu 75%”. 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Adrian 

Ciobanu, care a fost Aprobat cu 19 voturi Pentru și 4 voturi Abținere (dl.consilier local George 

Apetrei, dl.consilier local Florin Duma, dl.consilier local Bogdan Gavrilescu și dl.consilier local 

Cătălin Misăilă); 

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

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local 

Cătălin Misăilă); 

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

191 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea prin 

licitație publică a unui bun imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat 

în Aleea Tiparului f.n.; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15978 din 11.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Ioana Pătrășcanu. 

 D-na Ioana Pătrașcanu motivează și solicită Consiliului Local aprobarea acestui proiect de 

hotărâre 

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

RESPINS cu 11 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, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local 

Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian,  dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

  

 

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

hotărâre nr.16 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și vânzarea prin 

licitație publică a unui bun imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat 

în str. Dimitri Ernici f.n.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15976 din 11.06.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

acestuia; 

 Comisiile de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

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

pornire la licitație cu 50%”. 

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Adrian 

Ciobanu, care a fost Aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă); 

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

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local 

Cătălin Misăilă); 

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

192 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.17 privind atribuirea a 40 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în cadrul 

procedurii de atribuire pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi din data de 

08.06.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16263 din 13.06.2018 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. 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. 

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

hotărâre nr.18 privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru persoanele 

fizice și juridice; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.441 din 13.06.2018 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun 

respingerea acestuia; 

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

RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl.consilier local George Apetrei, dl.consilier local Florin Duma, 

dl.consilier local Bogdan Gavrilescu, d-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria), 18 voturi 

Împotrivă și 1 vot Abținere (dl.consilier local Constantin Teodorescu); 

  

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

hotărâre nr.19 privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru pensionarii 

posesori de autovehicule, aprobate prin HCL nr.79/2015; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16442 din 13.06.2018 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 Victor Marghidan propune următorul amendament: ”media pensiilor 

(soț+soție) sub valoarea de 1.450 lei net”; 

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

RESPINS cu 11 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.consilier local George Apetrei propune următorul amendament: ”media pensiilor (soț+soție) 

sub valoarea de 1.000 lei net”; 

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

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

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

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

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

 Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS  cu 12 voturi Pentru, 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

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

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

Luminița) și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă); 

  

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

hotărâre nr.21 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor suprafețe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16211 din 12.06.2018 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 10 voturi Împotrivă și 13 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. 
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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 Moisii Amalia Alexandra, 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. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.22 privind modificarea contractului de închiriere nr.11924 din 01.05.2012, încheiat între 

municipiul Piatra Neamț și SC Reset Media SRL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16345 din 13.06.2018 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS cu 11 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. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.23 privind inventarul parțial al terenurilor proprietate publică și privată a municipiului 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.353 din 14.06.2018 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. 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. 

194 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.24 privind modificarea tarifelor de intrare și servicii în incinta Ștrandului municipal, 

prevăzute în anexa la HCL  nr.102 din 02.04.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.719 din 18.06.2018 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; 

 D-na consilier local Claudia Moroiu propune următorul amendament:”tarif acces bazin înot 

copii între 0-14 ani – gratuitate în toate zilele săptămânii, iar la VIP adulți – 15 lei în toate zilele 

săptămânii”; 

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

RESPINS cu 11 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, 

dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 
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Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier 

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

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

  

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

hotărâre nr.25 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra 

Neamț la proiectul ”More Chances for Better – Alternatives to labour for Young adults with fewer 

opportunities” – Faza 1 (”Șanse mai multe pentru un viitor mai bun – Alternative la muncă pentru 

tinerii cu oportunități reduse”); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.717 din 15.06.2018 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. 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. 

195 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.26 privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente cuprinse în obiectul 

contractului de concesiune nr.2719/2002, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA, 

actualizat; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16766 din 18.06.2018 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.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

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

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

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

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

196 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.29 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului 

public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17083 din 20.06.2018 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. 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. 

197 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind alegerea președintelui de ședință; 
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 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – invită consilierii locali să facă propuneri. 

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

 Dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu propune pe dl. consilier local Constantin 

Teodorescu. 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune la vot prima propunere, a d-lui consilier local 

Victor Marghidan, care a fost RESPINSĂ cu 11 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. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune la vot a doua propunere, a d-lui consilier 

local Romel Alexandru Bîrjoveanu, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere 

(dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin 

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

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

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

Vîrlan Luminița). 

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

adoptată, care a fost APROBAT cu12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian 

Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local 

Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na 

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

Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

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

198 a Consiliului. 

 

 Pct.II - Întrebări, Interpelări adresate executivului 

 Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă –prezintă Consiliului Local Raportul de evaluare 

înregistrat sub nr.14.602 din 30.05.2018, emis de către Agenția Națională de Integritate, pentru luare la 

cunoștință; 

 D-na Consilier local Claudia Moroiu solicită să ia cuvântul și întreabă executivul dacă mai sunt 

defibrilatoare achiziționate? 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu răspunde că sunt 10 defibrilatoare, din care 1 buc. este la 

Forum Center Mall, 1 buc în Piața Centru și 8 în magazia primăriei. Au fost verificate și urmează a fi 

repartizate pe raza municipiului Piatra Neamț. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic menționează că d-na Viceprimar Luminița Vîrlan se va ocupa de 

repartizarea celorlalte 8 defibrilatoare. 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă întreabă dacă sunt funcționale? 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu răspunde că au fost verificate și sunt funcționale. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai OBREJA – Preşedinte de şedinţă - declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Mihai OBREJA – Președinte de ședință – SS Indesifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS Indesifrabil 

 

 

    
 SAPJ/NM/29.06.2018 


