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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.33673 din 29.11.2018 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 28.11.2018 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.2570 din 22.11.2018, completată prin Dispozițiile Primarului nr.2577 din 

26.11.2018, nr.2587 din 27.11.2018 și nr.2588 din 28.11.2018, Primarul Municipiului – dl. Dragoş 

Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, dl. Viceprimar Bogdan 

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

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

participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Claudia Grigorică – Director 

Direcția Taxe și Impozite, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian – Direcția 

Patrimoniu, d-na Movilă Cristina - Șef Birou Resurse Umane, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu 

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

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

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

mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

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

ședintei ordinare din 24.10.2018, procesul verbal al ședinței de îndată din 06.11.2018 și procesele 

verbale ale ședintelor extraordinare din data de 14.11.2018 și 20.11.2018, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

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

hotărâre de la nr.42 la nr.49 a fost introduse pe ordinea de zi, prin Dispozițiile Primarului nr.2577 din 

26.11.2018, nr.2587 din 27.11.2018 și nr.2588 din 28.11.2018, iar proiectul de hotărâre nr.25 a fost 

retras de pe ordinea de zi, prin Dispoziția 2.588 din 28.11.2018; 

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 încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrățirii municipiului Piatra Neamț cu municipiul Edineț 

din Republica Moldova; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.26/23.02.2017 privind completarea valorilor de 

inventar ale unor clădiri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  6. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

  7. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.100/02.04.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune 

a gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” parte componentă a 

serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț nr.31125/06.11.2018, încheiat cu SC Salubritas 

SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.294/24.10.2018 privind aprobarea participării 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la depunerea unei aplicații, la proiectul 

”SOS – Implementarea standardelor de salvgardare pentru copii în Europa”, în Programul ”Rights, 

Equality and Citizenship” JUST/2018/ACTION GRANTS; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

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

proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi”, din municipiul 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: „Regenerare 

urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada 

Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  15. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: 

„Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața 

M.Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: 

„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest - Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren 

cotă parte indiviză, situat în str. Dimitrie Ernici nr. 14B;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  19. 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. Mihai Viteazu f.n.;  
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   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe din patrimoniul 

municipiului Piatra Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a 

imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2019;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     23. HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării în rate a locuințelor tip mansardă din municipiul 

Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  25. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 59 din 28.02.2013, modificată prin HCL nr. 130 

din 24.04.2018; - RETRAS 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  26. 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 

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

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor automate de cafea;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  28. HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de vânzare în formă autentică, între 

Municipiul Piatra Neamț și S.C. RIFIL S.A.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  29. HOTĂRÂRE privind demolarea unei construcții, situată în str. Dărmănești nr. 47;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamţ a unor bunuri; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  31. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 257/2018 privind încheierea unui contract de 

prestari servicii pentru functionarea telescaunului si a ratrak-ului pe perioada sezonului de iarna, între 

Municipiul Piatra Neamt si S.C. Perla Invest S.R.L.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere cu S.C. PERLA INVEST S.R.L și a 

contractului de prestări servicii privind efectuarea serviciului de transport public local pe cablu;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.256/31.08.2018 privind serviciul public de 

administrare, întreținere și exploatare a pârtiei de ski și a instalațiilor conexe, realizate prin proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii turistice Masivul Cozla” din municipiul Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind acordarea Avizului pentru înființarea autogării S.C. Patru Plus Trans 

S.R.L., în str. Bistriței nr. 49;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, către Academia de Studii Economice din 

București;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 36. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a sălii de clasă din cadrul Liceului 

cu program sportiv – Clubul sportiv școlar Piatra Neamț, către Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic;  
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   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  37. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 63785;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  38. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  39. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al CJ Apaserv SA prin aport în natură;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  40. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr.307/24.11.2016;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

spațiului alimentație publică tip cafenea;  

   - iniţiator – consilier local Duma Florin 

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

SA, pentru anul 2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 43. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.534 din 22.08.2008;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 44. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune 

directă nr.46782/06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 45. HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de asociere, în vederea organizării ”Târgului 

de Crăciun la Neamț” 2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 46. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.299/24.10.2018 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 

 47. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.300/24.10.2018 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 

 48. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.301/24.10.2018 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 

  49. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.225/26.07.2018 privind serviciul public de 

administrare, întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. Raportul de evaluare nr.37316/G/II/24.10.2018, întocmit de Agenția Națională de 

Integritate. 

           

  

  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. 32975 din 22.11.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 
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 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 majorează 

bugetul local, astfel: 

- La partea de venituri, la cod indicator 11.02.02 – ”Sume defalcate din TVA pentru refinanțarea 

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare”, cu 

suma de 414.000 lei; 

- La partea de cheltuieli, la Capitolul 68.02.05.02 – ”Asistență socială în caz de invaliditate”, cu 

suma de 414.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal și indemnizații”; 

 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. 

330 a Consiliului. 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–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.33003 din 23.11.2018 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. 

331 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.3 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32995 din 23.11.2018 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. 

332 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind înfrățirea municipiului Piatra Neamț cu municipiul Edineț din Republica 

Moldova; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33000 din 23.11.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate 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. 

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

de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.26/23.02.2017 privind completarea valorii de inventar a 

unor clădiri date în administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31493 din 08.11.2018 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. 

334 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31495 din 08.11.2018 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. 

335 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Piatra 

Neamț, aprobate prin HCL nr.100/02.04.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32520 din 19.11.2018 emis de 

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

Resurse Umane; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

336 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.8 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.426 din 19.11.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

337 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind încheierea unui act adițional la contractul nr.31.125/06.11.2018 de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” - parte 
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componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț, încheiat între municipiul Piatra 

Neamț și SC Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32608 din 20.11.2018 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. 

338 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.10 pentru modificarea HCL nr.294/24.10.2018 privind aprobarea participării Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la depunerea unei aplicații, la proiectul ”SOS – 

Implementarea standardelor de salvgardare pentru copii în Europa”, în Programul ”Rights, Equality 

and Citizenship” JUST/2018/ACTION GRANTS; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32684 din 20.11.2018 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. 

339 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28244 din 10.10.2018 emis de 

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

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

340 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28248 din 10.10.2018 emis de 

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

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”bonificația să fie în 

cuantum de 10%”; 

 Dl. Primar Dragoș Chitic intervine afirmând că nu ne permitem reducerea bugetului, întrucât 

suntem în dificultate financiară. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

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

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

local Constantin Teodorescu). 

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

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

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

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local 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. 

341 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor 

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

prin proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”, din municipiul 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33293 din 26.11.2018 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; 

 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. 

342 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.14 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 

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

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

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

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33295 din 26.11.2018 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. 

343 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 

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

prin proiectul ”Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul 

Decebal, Piața M. Kogălniceanu, Bulevardul Traian)” din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33297 din 26.11.2018 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; 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

344 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.16 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 

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

prin proiectul  „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din 

municipiul Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33299 din 26.11.2018 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. 

345 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.17 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32367 din 16.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune ca  anexa proiectului de hotărâre să fie votată pe 

puncte; 

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

APROBATĂ cu unanimitate de voturi. 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.1 

din anexa proiectului de hotărâre. 

 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 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local 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 poziția nr.1 din anexă, în formă 

inițială, care a fost RESPINSĂ cu 22 voturi Abținere și 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă).  

  

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.2 

din anexa proiectului de hotărâre. 

 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 

APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier 

local Cristian Tihenea); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.2 din anexă împreună cu 

amendamentul formulat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă)  și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea).  
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 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.3 

din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.3, care a fost 

APROBATĂ cu 21 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 1 vot 

Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

   

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.4 

din anexa proiectului de hotărâre. 

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

pornire la licitație cu 30%”; 

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

APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier 

local Cristian Tihenea); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.4 din anexă împreună cu 

amendamentul formulat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă)  și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea).  

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.5 

din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.5, care a fost 

APROBATĂ cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 2 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.6 

din anexa proiectului de hotărâre. 

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

pornire la licitație cu 25%, sau prețul de pornire la licitație pe m² să fie identic cu cel de la poziția 

5”; 

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

APROBAT cu 20 voturi Pentru și 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.6 din anexă împreună cu 

amendamentul formulat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă)  și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. Consilier local 

Cristian Tihenea).  

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local poziția nr.7 

din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu–Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.7, care a fost APROBAT 

cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă)  și 2 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. Consilier local Cristian Tihenea).  

 

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

modificările adoptate, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă)  și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. Consilier local 

Cristian Tihenea).  

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

346 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea directă 

a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză, 

situat în str. Dimitrie Ernici nr. 14B; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30420 din 12.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

347 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.19 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. Mihai 

Viteazu f.n.;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32439 din 19.11.2018 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. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament:”majorarea prețului la 

150 euro/mp”; 

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

APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă); 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament:”vânzarea să fie prin 

licitație publică și nu prin vânzare directă”; 

 Dl. Andrei Acristinei –Secretar Municipiu delegat intervine spunând că nu se poate prin 

licitație publică, întrucât pe terenul respectiv este edificată o construcție, proprietate privată a unei 

persoane fizice,  fiind încheiat și un contract de concesiune cu privire la respectivul teren, iar 

concesionarul are un drept de preempțiune la cumpărare, potrivit art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001. 

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

amendamentul adoptat, care a fost care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă 

(dl.consilier local Cristian Tihenea) și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu și dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă); 

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

348 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.20 privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe din patrimoniul municipiului 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31316 din 12.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

349 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.21 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public;  
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31586 din 12.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

350 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.22 privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând 

municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor 

proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31968 din 15.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT  cu unanimitate de voturi. 

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

351 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.23 pentru vânzarea în rate a locuințelor tip mansardă din municipiul Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32397 din 16.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT  cu unanimitate de voturi. 

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

352 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.24 pentru abrogarea parțială a HCL nr. 197 din 22.06.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32670 din 12.11.2018 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, 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

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

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

Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (d-na consilier local Alexandra Moisii); 

  

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

hotărâre nr.26 modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.1.641/359 din 
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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. 31996 din 14.11.2018 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, 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

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

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

Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (d-na consilier local Alexandra Moisii); 

  

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

hotărâre nr.27 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, 

proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor automate de cafea; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32031 din 14.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi.  

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

353  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind aprobarea încheierii contractului de vânzare în formă autentică, între Municipiul 

Piatra Neamț și S.C. RIFIL S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32445 din 19.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Constantin Teodorescu 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 22 voturi Pentru. 

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

354  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.29 pentru desființarea unui bun imobil aparținând patrimoniului municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32546 din 19.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

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

hotărâre nr.30 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a 

unor bunuri imobile; 

 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32830 din 21.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă). 

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

356  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.31 pentru modificarea HCL nr. 257/2018 privind încheierea unui contract de prestări 

servicii pentru funcționarea telescaunului și a ratrak-ului pe perioada sezonului de iarnă, între 

Municipiul Piatra Neamt și S.C. Perla Invest S.R.L.;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32825 din 21.11.2018 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. 

357  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.32 privind aprobarea Notei de negociere cu S.C. PERLA INVEST S.R.L și a contractului 

de prestări servicii privind efectuarea serviciului de transport public local pe cablu;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33262 din 26.11.2018 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. 

358  a Consiliului. 

  

 

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

hotărâre nr.33 pentru modificarea art.3 din HCL nr.256/31.08.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32743 din 21.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

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

hotărâre nr.34 privind acordarea Avizului pentru înființarea autogării S.C. Patru Plus Trans S.R.L., în 

str. Bistriței nr. 49;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32208 din 15.11.2018 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

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

360  a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.35 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile din cadrul Liceului 

Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, către Academia de Studii Economice din 

București;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31980 din 14.11.2018 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. 

361  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.36 privind transmiterea în folosință gratuită a sălii de clasă din cadrul Liceului cu program 

sportiv – Clubul sportiv școlar Piatra Neamț, către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32501 din 14.11.2018 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. 

362 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.37 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 63785;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32681 din 20.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

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

hotărâre nr.38 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A;  

 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31981 din 20.11.2018 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

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

364  a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.39 privind majorarea capitalului social al CJ Apaserv SA prin aport în natură;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32849 din 21.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

 D-na consilier local Alexandra Moisii 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 22 voturi Pentru. 

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

365  a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.40 pentru completarea HCL nr.307/24.11.2016 privind acordarea normei de hrană 

personalului Poliției Locale Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33267 din 26.11.2018 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local; 

 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. 

366  a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.41 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 22 

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

alimentație publică tip cafenea;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30649 din 12.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

respingerea acestuia. 

 Dl. Consilier local Duma Florin propune votarea acestui proiect de hotărâre prin vot secret. 

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

aprobată cu unanimitate de voturi. 
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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: 23 

  Voturi nule: 2 

  Voturi valabil exprimate: 21 

    Voturi PENTRU: 3 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 18 

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

hotărâre a fost RESPINS. 

 

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

hotărâre nr.42 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru 

anul 2018;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32978 din 22.11.2018 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

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

367  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.43 pentru modificarea HCL nr.534 din 22.08.2008;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33165 din 26.11.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală și 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. 

368  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.44 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune directă 

nr.46782/06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33192 din 26.11.2018 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. 

369  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.45 privind încheierea unui Acord de asociere în vederea organizării evenimentului ”Târgul 

de Crăciun la Neamț” 2018;  
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33423 din 27.11.2018 emis de 

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

Comunicare; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. consilier local Romel – Alexandru Bîrjoveanu 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 22 voturi Pentru. 

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

370  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.46 pentru modificarea HCL nr.299/24.10.2018 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.33455 din 27.11.2018 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. 

371  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.47 pentru modificarea HCL nr.300/24.10.2018 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. 33.457 din 27.11.2018 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. 

372  a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.48 privind modificarea HCL nr.301/24.10.2018 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.33.459 din 27.11.2018 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. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

373  a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.49 pentru completarea HCL nr.225/26.07.2018 privind serviciul public de administrare, 

întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.541 din 28.11.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

adoptarea acestuia; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

374  a Consiliului. 

 

 

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

președinte de ședință aduce la cunoștința consilierilor locali Raportul de evaluare 

nr.37316/G/II/24.10.2018, întocmit de Agenția Națională de Integritate. 

 

 

 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 –  Secretar Municipiu delegat - SS Indescifrabil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 SAPJ/NP/29.11.2018 
 


