
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 36118 din 20.12.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 18.12.2019 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, art.138 alin.13-17, art.243 art.1 lit.f) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia Primarului nr.2425 din 

11.12.2019, Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu – 

Administrator Public, d-na Oana Sârbu –Secretarul General al Municipiului şi 20 consilieri locali. 

Lipsește motivat: dl. consilier local Victor Marghidan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 

d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Fecic Vespasian – Director Direcția 

Patrimoniu, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Ana Berea – Director Direcția 

de Asistență Socială Piatra Neamț, d-na Cristina Movilă – Șef Serviciul Resurse Umane și 

Guvernanța Corporativă, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou 

Promovare Turistică și Organizare Evenimente, reprezentanţi ai societăților comerciale din 

subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului supune la vot procesul verbal al 

ședinței ordinare din data de 28.11.2019, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre 

nr.25, nr.26 și nr.27. 

D-na consilier local Claudia Moroiu informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.2. 

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

proiectului de hotărâre nr.13. 

D-na consilier local Amalia Alexandra Moisii informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.17. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu 

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

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul 

Piatra Neamț, pentru anul școlar 2020-2021; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de 

interes local;  

         - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

 4.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

           - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

 5.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.52, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 



 6.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ioan Slavici nr.15, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;  

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 7.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dragoș Vodă nr.108, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 8.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.54, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 9.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.42, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 10.HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș nr.23, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;       

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

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

Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2020;       

    - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

12.HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite și a situațiilor de necesitate pentru 

care se acordă ajutor de urgență din bugetul local începând cu anul 2020 și aprobarea metodologiei 

de acordare a ajutoarelor de urgență cu criteriile de acordare; 

  - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

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

transport în comun începând cu anul 2020; 

 - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

14.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 2020; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

15.HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile terenuri din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

16.HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil – 

teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. Eurofidex Capital S.R.L.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

17.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public, a unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și transmiterea lor ca bunuri de retur către 

C.J. Apa Serv S.A.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 

situat în bd. Traian nr. 130; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

19.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

20.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 50 mp, situat în 

str. Codrului nr. 40 parter, în vederea extinderii locuinței; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 21.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

22.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în 

vederea amplasării unui panou publicitar; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul municipiului; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

24.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 

25.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.74 din 27.03.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

27.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.367 din 28.11.2019 privind încheierea unui 

contract de mandat cu administratorul special al SC Perla Invest SRL pentru continuarea procedurii 

de insolvență; 

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34462 din 05.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă –supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 384 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul 

Piatra Neamț, pentru anul școlar 2020-2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34441 din 05.12.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 D-na consilier Claudia Moroiu nu participă la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 385 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de 

interes local;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34691 din 09.12.2019 emis 

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

Serviciul Comunicare; 



 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 386 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind încheierea unor parteneriate; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34888 din 10.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 387 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.52, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34559 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 388 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ioan Slavici nr.15, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34555 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 389 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind  majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situate în municipiul Piatra Neamț, str. Dragoș Vodă nr.108, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.556 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 



 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 390 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situate în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.54, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34557 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 391 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situate în municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.42, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34554 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 392 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădire și teren, începând cu 

anul 2020 pentru imobilul situate în municipiul Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș nr.23, ca urmare a 

constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34558 din 06.12.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 393 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind  stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 

instrucțiunilor de implementare pentru anul 2020;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34625 din 09.12.2019 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 



 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 394 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind stabilirea situațiilor deosebite și a situațiilor de necesitate pentru 

care se acordă ajutor de urgență din bugetul local începând cu anul 2020 și aprobarea metodologiei 

de acordare a ajutoarelor de urgență cu criteriile de acordare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34623 din 09.12.2019 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 395 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 

transport în comun, începând cu anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34639 din 09.12.2019 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. Consilier local Adrian Grigoraș nu participă la vot. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 396 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 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 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34391 din 05.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 397 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34864 din 10.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 



  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost RESPINS cu unanimitate de voturi. 

  

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil – 

teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. Eurofidex Capital S.R.L.; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34651 din 09.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 398 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public, a unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și transmiterea lor ca bunuri de retur către 

C.J. Apa Serv S.A.; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34807 din 10.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 D-na consilier local Amalia Alexandra Moisii nu participă la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – solicită să se consemneze în procesul 

verbal prezența d-lui consilier local Victor Marghidan. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 399 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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 unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 

situat în Bd. Traian nr. 130; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34608 din 09.12.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea cu 30% a 

prețului de vânzare”; 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat, 

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

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere 

(dl. Consilier local Cătălin Misăilă);  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 400 a Consiliului. 



  

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 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.34607 din 09.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorare cu 50% a 

prețului de vânzare”; 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat, 

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

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere 

(dl. Consilier local Cătălin Misăilă);  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 401 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 50 mp, situat în 

str. Codrului nr. 40 parter, în vederea extinderii locuinței; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34650 din 09.12.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere 

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 402 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ;    

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35045 din 11.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 403 a Consiliului. 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în 

vederea amplasării unui panou publicitar; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34504 din 06.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, 

dl. Consilier local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Gogu 

Craiu Crina Nicoleta, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Luminița Moscalu, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu, dl. Consilier local Cristian Tihenea și dl. Consilier local Mihai Vartic). 

  

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul municipiului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34865 din 10.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 404 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea HCL nr.74 din 27.03.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35491 din 16.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 405 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35718 din 18.12.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 406 a Consiliului. 

  

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 pentru modificarea HCL nr.367 din 28.11.2019 privind încheierea unui 



contract de mandat cu administratorul special al SC Perla Invest SRL pentru continuarea procedurii 

de insolvență;              

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35715 din 18.12.2019 emis 

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

Serviciul Resurse Umane și Guvernanță Corporativă; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Consilier local propune următorul amendament: ”introducerea sintagmei încheiat cu 

municipiul Piatra Neamț”; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. 

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 407 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – propune pe dl. Consilier local Adrian 

Virgil Ciobanu, propunere care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. 

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

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

Moisii, 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. 382 a Consiliului. 

 

  

  Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil 

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil 
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