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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.30207 din 29.10.2018 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 24.10.2018 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.2260 din 17.10.2018, completată și modificată prin Dispozițiile Primarului 

nr.2283 din 18.10.2018, nr.2298 din 23.10.2018 și nr.2300 din 24.10.2018, 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 – înlocuitor al Secretarului Municipiului şi 20 consilieri locali. Lipsește dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția 

Economică, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian – Direcția Patrimoniu, d-na 

Simona Varganici - Șef Serviciu Buget, dl. Vasile Popescu – Șef Birou Administrare Baze Sportive și 

de Agrement, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare 

Turistică și Organizare Evenimente, d-ra Oana Chiperi - Direcția de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț, d-ra Oana Tian - Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț 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 22 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 27.09.2018, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

hotărâre nr.41 a fost introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziției Primarului nr.2283 din 18.10.2018, 

proiectele de hotărâre nr.20 si nr.39 au fost retrase de pe ordinea de zi, conform Dispozițiilor nr.2283 

din 18.10.2018 și nr.2298 din 23.10.2018, iar Decizia Curții de Conturi a României – Camera de 

Conturi Neamț nr. 27 din 31 iulie 2018 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în 

Raportul de audit financiar nr.16.540 din 14.06.2018, încheiat în urma auditului financiar al contului 

de execuție bugetară pe anul 2017, a fost introdus la pct.II – Informări, Întrebări - Interpelări adresate 

executivului prin Dispoziția nr.2300 din 24.10.2018; 

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 30.09.2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  5. HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în 

sezonul rece 2018-2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe 

perioada noiembrie 2018-martie 2019 și constituirea Comandamentului de iarnă; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț la depunerea unei aplicații, în calitate de partener la proiectul ”PREACT”, în programul 

”Rights, Equality and Citizenship” JUST/2018/Action Grants; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la depunerea unei aplicații, la proiectul ”SOS – Implementarea standardelor de 

salvgardare pentru copii in Europa”, în Programul ”Rights, Equality and Citizenship” 

JUST/2018/ACTION GRANTS; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

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

Liceul de artă Victor Brauner”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit nr.12”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit Spiru Haret”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

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

infrastructura educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - 

Grădinița cu program prelungit nr.5”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”, Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr.6”, Municipiul Piatra Neamț;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Floare de Colț”, 

Municipiul Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  17. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de colaborare cu Consiliul Județean Neamț, în 

vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea 

Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț, pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul 

proiectului ”Share – Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in 

Europe” (cod PGI012343 Interreg Europe);  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț”; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului intitulat ”Politica de parcare la nivelul 

municipiului Piatra Neamț”;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din afara 

fondului forestier, proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț; - RETRAS 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ, în calitate de vecin adiacent al 

imobilului situat în Piața Gării nr. 5, pentru extindere acoperiș;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a HCL nr. 197 din 22.06.2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în dotarea Sălii 

Polivalente;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  24. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în incinta Pieții 

Mărăței;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

alimentație publică tip cafenea;  

 - iniţiator – consilier local Florin DUMA  

  26. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ pentru amenajare acces din str. 

Dimitrie Ernici nr. 14A-14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract cadru de închiriere a suprafețelor de 

teren proprietatea municipiului Piatra Neamț, pe care sunt amplasate panouri publicitare; 

   - iniţiator – consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu 

28. HOTĂRÂRE privind 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 

     29. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Serviciului Județean de Metrologie Legală 

Neamț a terenului în suprafață de 761 mp, situat în str. Alecu Russo nr. 12bis;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. 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 

      31. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ, situat în str. Dimitrie Ernici nr.15;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

      32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Dimitrie Ernici nr. 14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  33. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea prin licitație publică a bunului imobil – construcție și teren PT 13 – aparţinând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Alexandru Lăpușneanu;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

34. 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 

35. HOTĂRÂRE privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar 

de pe raza municipiului Piatra Neamț;  

   - iniţiator – consilier local Florin DUMA 

36. HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor a unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

domeniului privat al municipiului Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

38. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

39. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.225 din 26.07.2018 privind serviciul public de 

administrare, întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamt; - RETRAS 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Salubritas SA pentru anul 2018; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 41. 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 bike-sharing în municipiul Piatra Neamț”;  

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Decizia Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Neamț nr. 27 din 31 iulie 

2018 privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar 

nr.16.540 din 14.06.2018, încheiat în urma auditului financiar al contului de execuție bugetară pe anul 

2017; 

           

  

  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. 29237 din 18.10.2018 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 Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune următorul amendament: ”se 

diminuează cu suma de 59.000 lei din Cap.51.02.71 poziția B2 – Amenajare spațiu DTI în clădirea 

Mall Forum Center și se suplimentează cu suma de 59.000 lei la Cap. 51.02.71 poziția B3 – 

Proiectare și execuție soclu și catarg cu drapel național”;   

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

Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, 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. 

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

hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28092 din 09.10.2018 emis de 

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

Economică; 

 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. 

287 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.3 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29121 din 18.10.2018 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. 

288 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28942 din 17.10.2018 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. 

289 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în sezonul 

rece 2018-2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28134 din 09.10.2018 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. 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. 

290 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind aprobarea Planului operativ de acțiune, Programului de măsuri pe perioada 

noiembrie 2018-martie 2019 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28320 din 11.10.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală; 
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 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. 

291 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28545 din 12.10.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul 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. 

292 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.8 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț la depunerea unei aplicații, în calitate de partener la proiectul ”PREACT”, în programul 

”Rights, Equality and Citizenship” JUST/2018/Action Grants; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26608 din 18.10.2018 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, 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. 

293 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț 

la depunerea unei aplicații, la proiectul ”SOS – Implementarea standardelor de salvgardare pentru 

copii in Europa”, în Programul ”Rights, Equality and Citizenship” JUST/2018/ACTION GRANTS; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26607 din 18.10.2018 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, 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. 

294 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.10 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 

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

proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura 

educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Liceul de artă 

Victor Brauner”; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29308 din 19.10.2018 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; 

 D-na consilier local Luminița Moscalu informează Consiliul Local faptul că nu participă la vot. 

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

APROBAT cu 21 voturi Pentru; 

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

295 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 

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

proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura 

educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Grădinița cu 

program prelungit nr.12”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29015 din 17.10.2018 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. 

296 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 

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

proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura 

educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Grădinița cu 

program prelungit Spiru Haret”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29012 din 17.10.2018 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; 

 D-na consilier local Claudia Moroiu informează Consiliul Local faptul că nu participă la vot. 

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

APROBAT cu 21 voturi Pentru. 

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

297 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 

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

proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura 

educațională antepreșcolară, preșcolară și gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Grădinița cu 

program prelungit nr.5”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29010 din 17.10.2018 emis de 

către compartimentele 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. 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. 

298 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.14 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

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

”Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”, Municipiul Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29297 din 19.10.2018 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 cu unanimitate de voturi; 

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

299 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

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

”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr.6”, Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29303 din 19.10.2018 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. 

300 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.16 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

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

”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Floare de Colț”, Municipiul Piatra 

Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29305 din 19.10.2018 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. 

301 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.17 privind încheierea unui Acord de colaborare cu Consiliul Județean Neamț, în vederea 

implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea 

Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț, pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul 

proiectului ”Share – Sustainable approach to cultural heritage for the urban areas requalification in 

Europe”; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28584 din 15.10.2018 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. 

302 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.18 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției ”Stații 

de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț” în cadrul Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

în municipiile reședințe de județ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29316 din 19.10.2018 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. 

303 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.19 privind aprobarea studiului intitulat ”Politica de parcare la nivelul municipiului Piatra 

Neamț”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28771 din 16.10.2018 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 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

304 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.21 privind acordul municipiului Piatra Neamţ, în calitate de vecin adiacent al imobilului 

situat în Piața Gării nr. 5, pentru extindere acoperiș;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28558 din 15.10.2018 emis de 

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

Urbanism și Cadastru și Direcția Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 

305 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.22 pentru abrogarea parțială a HCL nr. 197 din 22.06.2018;  
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.309 din 11.10.2018 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, 9 voturi Împotrivă (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, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot 

Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra); 

 

  

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

hotărâre nr.23 privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în dotarea Sălii Polivalente; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28303 din 11.10.2018 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 propune Consiliului Local votarea pe variante, 

așa cum sunt prezentate în proiectului de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 1 – ”Municipiul Piatra 

Neamț va preda bunurile către  SC CMI Urban SA, urmând a achiziționa altele noi pentru dotarea  

Sălii Polivalente, în vederea asigurării bunei funcționări a acesteia”, care a fost RESPINSĂ cu 22 

voturi Abținere; 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 2 – ”Municipiul Piatra 

Neamț va închiria bunurile de la  SC CMI Urban SA, după aprobarea de către Consiliul Local a 

tarifelor propuse de SC CMI Urban SA”, care a fost RESPINSĂ 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). 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 3 – ”Municipiul Piatra 

Neamț va încheia, în condițiile legii, un contract de dare în plată cu SC CMI Urban, prin care va 

stinge o parte din debitul datorat de aceasta și va prelua bunurile proprietatea SC CMI Urban SA 

aflate în dotarea Sălii Polivalente, la o valoare ce va fi stabilită ulterior printr-un raport de evaluare 

și aprobată de Consiliul Local”, 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, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în varianta 3, 

care a fost APROBAT 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, 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 Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

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

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

hotărâre nr.24 privind bunurile proprietatea S.C. CMI URBAN S.A. aflate în incinta Pieții Mărăței; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.305 din 11.10.2018 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 propune Consiliului Local votarea pe variante, 

așa cum sunt prezentate în proiectului de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 1 – ”Municipiul Piatra 

Neamț va preda bunurile către  SC CMI Urban SA, urmând a achiziționa altele noi pentru dotarea  

Pieții Mărăței, în vederea asigurării bunei funcționări a acesteia”, care a fost RESPINSĂ 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); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 2 – ”Municipiul Piatra 

Neamț va încheia, în condițiile legii, un contract de dare în plată cu SC CMI Urban, prin care va 

stinge o parte din debitul datorat de aceasta și va prelua bunurile proprietatea SC CMI Urban SA 

aflate în incinta Pieții Mărăței, la o valoare ce va fi stabilită ulterior printr-un raport de evaluare și 

aprobată de Consiliul Local”, 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, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în varianta 2, 

care a fost APROBAT 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, 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 Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

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

307 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.25 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 22 

Decembrie nr. 3, 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. 28.308 din 11.10.2018 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 Florin Duma propune votarea acestui proiect de hotărâre prin vot secret. 

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

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu dă cuvântul d-lui Căpitanu Paul-Cristinel. 

 Dl. Căpitanu Paul-Cristinel – ”de 4 ani de zile doresc să obțin autorizația de construire. La 

sedința din 27.09.2018, comisiile de specialitate au dat aviz favorabil, la această ședință au dat aviz 

negativ. Vreau să văd această motivare. Mai mult decât atât, pe 22 iunie 2018 Consiliul Local a admis 

concesionarea a trei bucăți de teren, pe o rază de 300 mp în jurul parcelei pe care o doresc și eu. Fapt 

pentru care vă rog să analizați punctul de vedere și să reanalizați proiectul de hotărâre.” 
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 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

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

astfel: 

 Total voturi: 22 

  Voturi valabil exprimate: 20 

  Voturi nule: 2 

  Voturi PENTRU: 5 

  Voturi ÎMPOTRIVĂ: 15 

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

hotărâre a fost RESPINS. 

 

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

hotărâre nr.26 privind acordul municipiului Piatra Neamţ pentru amenajare acces din str. Dimitrie 

Ernici nr. 14A-14B; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28181 din 10.10.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 D-na consilier local Moroiu Claudia propune următorul amendament: ”obținerea acordului 

proprietarului monumentului istoric”. 

 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. 

308 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.27 privind aprobarea modelului de contract cadru de închiriere a suprafețelor de teren 

proprietatea municipiului Piatra Neamț, pe care sunt amplasate panouri publicitare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29215 din 18.10.2018 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: ”să nu se aplice în 

perioada campaniilor și precampaniilor electorale și nu mai mult de 10 panouri”. 

 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. 

309  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind 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. 28.748 din 16.10.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 
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 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, 9 voturi Împotrivă (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, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot 

Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra); 

 

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

hotărâre nr.29 privind darea în administrarea Serviciului Județean de Metrologie Legală Neamț a 

terenului în suprafață de 761 mp, situat în str. Alecu Russo nr. 12bis; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.429 din 11.10.2018 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. 

310  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.30 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. 28.420 din 11.10.2018 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 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Paul Pintilie). 

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

311  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.31 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin 

licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Dimitrie Ernici nr.15;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.773 din 16.10.2018 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 și propune respingerea 

acestuia. 

  Comisia 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. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, 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, 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 Cristian Tihenea și d-na 

Consilier local Vîrlan Luminița); 
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 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, care a fost RESPINS cu 1 vot Pentru (dl.consilier local Paul Pintilie), 8 voturi Impotrivă (dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, 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) și 13 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 Victor Marghidan, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, 

dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian și dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu); 

 

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

hotărâre nr.32 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea directă 

a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Dimitrie 

Ernici nr. 14B;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.751 din 16.10.2018 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; 

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

acestuia; 

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

RESPINS cu 12 voturi Pentru, 9 voturi Împotrivă (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, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și  1 vot 

Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra). 

  

 

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

hotărâre nr.33 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin 

licitație publică a bunului imobil – construcție și teren PT 13 – aparţinând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Alexandru Lăpușneanu; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.753 din 16.10.2018 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 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl.consilier 

local Cristian Tihenea). 

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

312  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.34 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. 28.490 din 12.10.2018 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; 
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 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (d-na consilier local Moroiu Claudia) și 9 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 Alexandra Moisii 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.35 privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.257 din 10.10.2018 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. 

313  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.36 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta Complexului Mall 

Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.842 din 10.10.2018 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. 

314  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.37 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. 28.779 din 16.10.2018 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. 

315  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.38 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate publică a municipiului 

Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.934 din 18.10.2018 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; 



 16 

 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. 

316  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.40 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA 

pentru anul 2018;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29200 din 18.10.2018 emis de 

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

Economică; 

 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. 

317  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.41 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor 

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

prin proiectul ”Implementare sistem bike-sharing în municipiul Piatra Neamț”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29217 din 18.10.2018 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. 

318  a Consiliului. 

 

 

 La pct. II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului, dl. Bogdan Gavrilescu – 

președinte de ședință aduce la cunoștința consilierilor locali Decizia Curții de Conturi a României – 

Camera de Conturi Neamț nr. 27 din 31 iulie 2018 privind înlăturarea deficiențelor constatate și 

consemnate în Raportul de audit financiar nr.16.540 din 14.06.2018, încheiat în urma auditului 

financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2017; 

 

 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 – SS Indescifrabil 

 

 Dl. Andrei ACRISTINEI –  

Șef SAPJ cu atribuții delegate de Secretar al Municipiului - SS Indescifrabil 

 
 

 

 

    
 SAPJ/NP/30.10.2018 


