
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 17553 din 24.06.2019

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 20.06.2019 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.1195 din 13.06.2019, completată prin Dispoziția Primarului nr.1205 din
18.06.2019, 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, d-na Luminița Vîrlan –
Viceprimarul  Municipiului,  dl.  Bogdan  Gavrilescu  –  Viceprimarul  Municipiului,  d-na  Daniela
Soroceanu – Prefectul Județului Neamț, d-na Oana Sârbu –Secretar Municipiu şi 20 consilieri locali.
Lipsește d-na consilier  local  Gogu – Craiu Crina-  Nicoleta.  De asemenea,  în  calitate  de  invitaţi
participă: dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și
Impozite Piatra Neamț, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Gabriel Muraru - Șef
Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, dl.
Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent al Consiliului Local, reprezentanţi ai societăților comerciale din
subordinea Consiliului local și reprezentanți ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan- Preşedinte de Şedinţă - supune la vot aprobarea procesului

verbal al ședintei ordinare din data de 29.05.2019 și al ședintei extraordinare din data de 16.05.2019,
care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local faptul că la proiectele nr.8 și
nr.9 nu participă la vot.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că prin
Dispoziția  Primarului  nr.1205 din 18.06.2019 s-a introdus pe ordinea de zi  proiectul  de hotărâre
nr.31;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local faptul că
se introduce pe ordinea de zi proiectul nr.32, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute
apărute în urma ploilor abundente din noaptea trecută, care au produs pagube esențiale în unele zone
ale orașului;

D-na  Luminița-Georgeta  Vîrlan  -  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, pe anul 2019;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.390 din 18.12.2018 privind organizarea rețelei
școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2019-2020;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
  3.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri  și cheltuieli  al SC Perla Invest

SRL, pentru anul 2019;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea  bugetului  de venituri  și  cheltuieli  al  SC Publiserv SA,
pentru anul 2019;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
  5.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;



- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților de

dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

7.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Planului  de  Acțiune  pentru  Energie  Durabilă  și  Climă
(PAEDC) al municipiului Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.382/12.12.2018 privind aprobarea documentației
tehnico-economice  (faza  SF/DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  a  anexei  ce
cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Modernizarea stațiilor
de așteptare transport public”;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

9. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  proiectului  „Modernizarea  stațiilor  de  așteptare  pentru
transport public (TP)”, cod SMIS 126607, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

10. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.405/18.12.2018 privind aprobarea documentației
tehnico-economice  (faza  SF/DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  a  anexei  ce
cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Implementare sistem de
management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Implementare sistem de management inteligent
al  traficului  în  Municipiul  Piatra  Neamț”, cod  SMIS 126608,  precum și  a  cheltuielilor  aferente
implementării acestuia;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

12. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  aferentă  proiectului  „Reabilitare,
modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor
necesare implementării acestuia;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

    13. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.87/28.03.2019 privind aprobarea documentației
tehnico-economice  (faza  SF/DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  a  anexei  ce
cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Piața Ștefan cel Mare –
zona pietonală și reconfigurare Bulevardul Republicii”;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu de aproximativ 9,6

mp  din  incinta  complexului  comercial  Mall  Forum Center,  către  Asociația  Națională  Împotriva
Corupției, Abuzurilor și pentru Drepturile Omului – Regiunea N-E Moldova;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  anual  de realizare  a  serviciului  public  de

administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul
Piatra Neamț, pentru perioada 01.04.2018 – 31.12.2018;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind  înregistrarea  unor  investiţii  în  patrimoniul  municipiului  Piatra

Neamţ, domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

  17. HOTĂRÂRE privind  concesionarea  prin  licitație  publică  a  unui  bun  imobil-teren,
aparținând domeniului public situat în Piatra Neamț, str. Baltagului nr.6, zona Piața Agro-Alimentară
Sfântul Gheorghe în suprafață de 26 mp, în vederea amplasării unei construcții cu destinația de spațiu
comercial - servicii;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual al SC Publiserv SA, pentru anul 2018;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



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 – Primar Dragoş CHITIC
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
  21.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune

nr. 1641/359 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
22. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului  de evaluare  privind lucrările  de investiții

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n; 
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

23. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  prelungirii  contractelor  de închiriere  încheiate  între
municipiului Piatra Neamț și SC Echipa OK SRL; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ

–teren cotă parte indiviză; 
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

26. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile terenuri și construcții, din domeniul
public în domeniul privat  al municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27. 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

  28. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune  nr.  58.952  din  31.12.2015,  încheiat  între  municipiul  Piatra  Neamţ  şi  S.C.  Xdatasoft
S.R.L.; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
 29.   HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Locativserv
SRL; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30.   HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 
31. HOTĂRÂRE privind  modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției

Taxe și Impozite Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18 din 30.01.2019;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

32.  HOTĂRÂRE privind  utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Local a Municipiului Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă – ”dați-mi voie să salut prezența la
această ședință a Consiliului Local a doamnei Prefect Daniela Soroceanu și să îmi permiteți să îl rog
pe domnul Primar Dragoș Chitic să intervină”.

Dl. Primar Dragoș Chitic - ”Bună ziua tuturor. Suplimentarea ordinii de zi are legătura cu
situația excepțională care este într-o parte a municipiului Piatra Neamț, cauzată de inundații, vorbim
de Văleni, Cindia, Aleea Tineretului și Bâtca Doamnei. De asemeni, salut și eu prezența în sala de
consiliu a doamnei prefect. Nu știam ca astăzi va fi prezentă aici, noi ne-am întâlnit și astă-noapte în
zonele inúndate  din Văleni,  Bâtca Doamnei  și  celelalte  zone.  Chiar aveam pregătită  o informare
succintă,  dar  care  să  cuprindă  esența  a  ceea  ce  s-a  întâmplat  aseară  în  Piatra  Neamț.  Au  fost
fenomene meteo deosebite, iar astăzi când vorbim, situația în aceste zone este deosebit de dificilă. Eu



vin de pe teren, am fost cu o parte din colegii din primărie, cu angajați ai societăților comerciale, cu
colegii de la Biroul Managamentul Situațiilor de Urgență. În cartierul Văleni situația este critică și
din  acest  motiv,  la  ora  16:00,  imediat  după  ședința  de  Consiliul  Local,  am convocat  o  ședință
extraordinară a Comitetului Local Pentru Situații de Urgență pentru a decide măsuri suplimentare.
Practic știe toată lumea că aseară a fost un cod portocaliu, după care au urmat 2 coduri roșii, începând
cu ora 22:30 până la ora 1:00 noaptea. Au fost cantități impresionante de apă care au afectat cartierul
Văleni  și  asta  din cauza torenților  de pe dealul  Cârlomanul,  care au transportat  zeci  de tone de
aluviuni,  la  care  se  lucrează  și  în  acest  moment.  Zonele  cele  mai  afectate  sunt  cartierul  Văleni,
Cindia, Aleea Tineretului, Ștrandul Municipal, Bâtca Doamnei. Se lucrează acolo de peste 15 ore și
aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la această acțiune, dar în principal celor de la
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, sunt peste 120 de pompieri care de peste 15 ore muncesc
acolo. Și acum sunt acolo prezenți pentru a salva gospodăriile populației din zonă. De la ora 21:00
am fost și eu pe teren cu cei care au avut sarcina să fie acolo, tóate forțele au fost prezente. Eu zic că
s-a lucrat într-un ritm normal. Șeful  Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a fost acolo,
ajutoare din județele vecine și s-a făcut tot ce era posibil. Din păcate avem case inúndate, podețe
inúndate, curți inúndate, case parțial distruse, 15 persoane evacuate, dintre care 3 copii. Cu ajutorul
d-nei prefect și a d-lui Nițică am asigurat în cartierul Speranța cazarea temporară pentru 9 persoane
care au solicitat acest lucru și rămâne deschisă opțiunea de cazare temporară acea zonă. Am început
să distribuim apă potabilă și alimente, acolo unde va fi cazul. Am convocat Comitetul Local Pentru
Situații de Urgență în ședință extraordinară, având ca temă principală atribuțiile de intervenție ale
fiecărei persoane în caz de inundație, persoane care nu trebuie să aibă weekend în această săptămănă.
Vrem să sprijinim populația, să îi ajutăm până la capăt, până le oferim condiții normale de trai. Sunt
deja pe teren echipe de la asistența socială și de la managementul situațiilor de urgență, evaluăm
situația pagubelor, facem anchete sociale, vom centraliza dátele si vom transmite situația pagubelor,
pentru  că  va  fi  nevoie  de  sprijin  financiar  pentru  rezolvarea  acestor  probleme.  În  paralel,  am
identificat cu d-na Director Economic o soluție rapidă, ca cei 100.000 lei din fondul de rezervă, să îi
putem utiliza  pentru  diminuarea  efectelor  inundațiilor  și  vom distribui  și  alte  resurse  în  această
direcție. Profit de prezența d-nei Prefect pentru a adresa rugămintea de a sprijini municipiul Piatra
Neamț la alocări financiare guvernamentale, deși știu că urmează să se adopte o Hotărâre de Guvern
în acest sens. Lucrăm în continuare, orice modificare apare informăm public și vă rog să nu ezitați să
ne  transmiteți  orice  informație  o  considerați  de  importanță.  Avem și  numere  de  telefon  puse  la
dispoziție, suntem prezenți în teren, vom fi și noi fizic acolo, atât cât putem și cât va fi nevoie și
sperăm să trecem cu bine peste această problemă. Îngrijorător este faptul că inițial s-a dat un cod
galben până la ora 23:00, dar s-a prelungit până mâine la ora 23:00. Chiar acum înainte de ședință am
văzut ca s-a transformat în cod portocaliu. Îmi cer scuze sunt foarte obosit, am dormit doar o oră astă-
noapte. Iată că vremea nu se joacă cu noi și trebuie să înțelem cu toții că natura începe să se răzbune
pe unele lucruri care s-au greșit în trecut. Asta am avut de spus. Vă mulțumesc.”

D-na Daniela Soroceanu – Prefectul Județului Neamț: ”Bună ziua tuturor. Este emoționant că
sunt aici pentru prima oară alături de dumneavoastră, dar nu și pentru ultima oară, presupun. Am
venit cu o intenție extraordinar de bună, după tot ce s-a întâmplat aseară, așa cum vă spunea domnul
Primar. Intenționam să vă solicit în urgență, de îndată o ședință de Consiliu Local. Nu a mai fost
cazul, pentru că am văzut ca aveați astăzi organizată o ședință și am considerat necesar și oportun să
vin astăzi să vă spun un punct de vedere. Unu: sunt greșeli de management anteriori,  ale fostelor
Consilii locale, ale foștilor primari, a fostei administrații, actuale, nu știu. Nu are importanță. Avem
autorizații în construcții acolo unde nu trebuie să fie: în albia râului, pe marginea albiei râului. Avem
autorizații de construcții și podețe subevaluate, subdimensionate, care au fost astă-noapte cu butuci,
vă pot arăta poze de acolo. Am trecut și pe o parte și pe cealaltă a râului, am trecut prin apă, cu dl.
Gavrilescu, unul pe o parte, unul pe cealaltă parte. Domnul Primar a rămas la podul de la Căprioara
să încerce facă digul. Nu s-a reușit doar cu utilajele puse la dispoziție de dumneavostră. S-a intervenit
cu persoane fizice care au venit de acasă cu utilajele lor. Persoane fizice, persoane juridice, care au
fost sunate astă-noapte și au dat dovadă de un spirit civic extraordinar. I-am spus și domnului Primar,
și domnului Viceprimar și vă spun și dumneavoastră, atunci când este cazul cetățenii s-au solidarizat.
Nu a mai contat nimic. Oamenii sunt foarte supărați în aceste două cartiere, nu au condiții de locuit
ca într-un oraș. Plătesc impozite și taxe de oraș și nu au condiții de oraș. Este inadmisibil, este lucrul
pe care l-am spus și pe 4 iunie, îl spun și acum: este inadmisibil. Deși s-au supărat unii. Aș dori tare



mult  să nu fiți  supărați  pe astfel  de afirmații.  Contez foarte  mult  pe gândirea dumneavoastră,  pe
conștiința dumneavoastră, să reevaluați bugetul, să vă reprioritizați acțiunile. Este inadmisibil, pentru
un municipiu, reședință de județ, oraș turistic ne pretindem și noi să avem problema cu canalizarea,
da, sunt ale SC Apa Serv. Avem torenți, da, pornesc de la Fondul Forestier Silvic. Am discutat cu ei
dimineață. Dar mai departe regularizarea este a primăriei. Aveți 4 torenți care au făcut probleme și pe
4 iunie și astă noapte. Depinde doar de dumneavoastră, cei care sunteți aici și votați, să aprobați la
inițiativa domnului Primar, orice fel de documentație tehnico-economică, orice fel de strategie de
dezvoltare  economico-  socială  și  tot  ceea  ce  ține  de  administrarea  domeniului  public  și  privat.
Cetățenii acestui oraș, din cele două zone, merită același regim ca restul cetățenilor din Piatra Neamț.
Vorbeam cu domnul Primar și dânsul  a făcut o afirmație la care achiesez și eu, sunt de acord. Astă-
noapte au fost  două zone din Piatra  Neamț,  ca și cum ar fi fost două orașe diferite.  Zona aceea
calamitată, n-ați fost acolo, nici măcar nu vă puteți închipui cum era pe întuneric, cu frânghia să se
scoată 15 oameni de acolo, să se care cu mașinile instituției, putea să treacă nimic. Spre exemplu, una
din mașinile prefectului a rămas blocată după digul constituit astă-noapte. Nu era o problemă că a
rămas, nici dacă se pierdea ca și bun, important este că nu s-a pierdut nicio viață de om. Cred că este
timpul să acționați altfel. Vă rog tare mult, vă rog, nu ca prefect, ci ca cetățean, ca om, să vă gândiți
la oamenii de acolo. Aveți un proiect de rectificare de buget, nu știu ce cuprinde, am văzut doar
primul punct al ordinii de zi. De aceea am insistat foarte mult să fie votată ordinea de zi. Poate când
veți vota acum, veți avea altă alternativă. Poate îl veți vota altădată, poate veți direcționa altfel banii.
Este lăudabil că din rezerva dumneavoastră bugetară, v-ați gândit acum să rezolvați ceva. Dar e prea
puțin. Cei patru torenți care au făcut probleme astă-noapte sunt proprietatea municipalității. Vă rog
tare mult să vă gândiți. fac un apel la conștiința fiecăruia. Dați deoparte lucrurile politice și gandiți-
vă. Izvorul este într-adevăr pe Fondul Forestier. Cei de la Fondul Forestier, Direcția Silvică, am avut
astăzi  o ședință  operativă cu ei,  au patru proiecte  pentru a face acolo o captare,  o îndiguire.  Nu
ajunge. Ar trebui ca acea captare,  care este singura lor competență,  să fie urmată de o lucrare a
dumneavoastră.  Obligatoriu.  Astă-noapte  au curs  101 l/mp.  Cei  de  la  Apele  Române  au făcut  o
estimare a regularizării albiilor de acolo și ce ar putea să se întâmple. 33 milioane de lei au zis la o
primă estimare în dimineața aceasta. Cei de la Apele Române au niște lucrări pe acei torenți, dintr-o
legislație anterioară și ei păstrează aceste lucrări pentru a putea continua. Dacă an de an am pune bani
deoparte fie pe prevenție, fie pe înlăturarea efectelor calamităților, sunt bani irosiți degeaba. Putem
face altceva cu acei bani. Aveți sprijinul nostru, al meu personal pentru orice demers pe care îl veți
face. Vreau să vă gândiți. poate faceți o pauză și regândiți și ordinea de zi. Ar fi un semnal pentru toți
cetățenii că vă pasă și ne pasă la toți, în común, de același lucru. Acesta este mesajul pe care am vrut
neapărat să vi-l transmit și să facem ceva pentru binele acestui municipiu. Sunt cetățean al acestui
oraș, aici m-am născut, aici am crescut și sper să rămân aici până la sfârșitul vieții mele și vreau să
nu-mi  fie  rușine,  atunci  când mă  voi  întoarce  înapoi  la  acei  oameni  de astă-noapte  de  la  Bâtca
Doamnei, care erau în pod. I-am găsit în pod, iar în curtea lor era apă de 1,50 m - 2,00 metri. I-am
întrebat: vreți să vă aducem o barcă să vă scoatem de acolo? Mi-au răspuns: și unde să ne ducem?
Asta  este  casa  noastră.  Deci  municipiul  Piatra  Neamț  este  orașul  și  casa  mea  și  sper  că  și  a
dumneavoastră. Gândiți-vă! Vă mulțumesc”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”Aș completa puțin. Mulțumim pentru semnalul transmis. Vom
avea grijă de lucrurile acestea, dar nu suntem la momentul analizării cauzelor evenimentelor care s-au
produs aseară”.

D-na Prefect Daniela Soroceanu – ”nici nu a fost o inteție”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”trebuie adúnate informații corecte legate de Pârâul Doamnei, care

este în administrarea Apelor Române, de pârâul Turcului, în administrarea Apelor Române, de pârâul
Bisericii, în administrarea Apelor Române, de torentul format la unitatea militară, care este un torent
ocazional format și este pe terenul Direcției Silvice. Nu  aș vrea să se trăiască cu impresia că nu ne-
am făcut treaba. Cei care au fost acolo înainte de aceste ploi, știu că s-a lucrat aproape zilnic la
curățarea albiilor acestor torenți. Tonele de aluviuni care au venit aseară un puteau fi oprite nicicum,
decât cu lucrări în amonte, cu baraje de retenție pe zona Direcției Silvice. Am toată deschiderea și
toată colaborarea cu d-na Prefect pentru a rezolva împreună aceste lucruri. Mi-ați spus că veți avea
probabil luni o ședință”.

D-na  Prefect  Daniela  Soroceanu  –  ”asta  vroiam  să  vă  spun,  s-a  reprogramat  comitetul
județean  al  situațiilor  de  urgență,  în  care  urma  să  votăm  astăzi  tot  ceea  ce  însemna  efectele



inundațiilor de până ieri. I-am spus și d-lui Primar, că dacă astăzi veți analiza în Consiliul Local, vom
introduce in  despăgubiri  și  situația  de la  Piatra  Neamț.  Această ședință  va fi  tocmai luni,  la  ora
10:00”.

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”voi fi prezent acolo”.
D-na Prefect Daniela Soroceanu – ”chiar v-aș ruga, ar fi oportun”.
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”aș vrea să fac únele completări și eu. În primul rând

vreau să vorbesc în numele consilierilor locali. Acest Consiliu Local, din anul 2016 până astăzi, a
demonstrat astă-noapte că a muncit și a încercat din tóate puterile să prevină. Pentru că astă-noapte,
niciunul din pâraiele, torenții care ne făceau probleme în anii anteriori, nu au făcut probleme. Sunt
locuri în care nu am avut probleme în anii anteriori când au mai fost ploi puternice. Ne-am interesat,
am luat măsuri, am intervenit acolo unde aveam informații că se pot crea probleme. Vom interveni în
continuare pentru eliminarea acestor probleme pe viitor. Cu D-zeu și cu vremea nu ne putem pune.
Vă  promit  că  vom  interveni  și  vom  rezolva  problemele  din  acele  zone.  Aș  vrea  să  închei  cu
rugămintea ca felul în care am colaborat astă-noapte în teren cu ISU, Apele Române, RomSilva,
Primăria Piatra Neamț, Consiliul Județean să fie la fel în continuare și lucrând împreună vom elimina
tóate aceste probleme apărute. Primăria a făcut o solicitare Prefecturii, vreau să rezolvăm acel cod
SIRUTA, care a rămas cu ani în urmă. Aceste două cartiere fac parte din municipiul Piatra Neamț,
dar nu putem interveni din cauza legislației, pentru că figurează cu un alt cod și avem nevoie de o
hotărâre de guvern, prin care finalizând PUG-ul, aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, acele două
cartiere să fie trebuie introduse cu adevărat, să facă parte din municipiul Piatra Neamț, astfel încât
primăria  să-și  poată  dezvolta  investițiile.  Sunt  zone  în  care  avem  nevoie  de  apă,  canalizare,
regularizare albie pâraie, torenți, subtraversări. Mulțumesc mult.”

D-na Prefect Daniela Soroceanu – ”Mai este un aspect. Nu a contestat nimeni colaborarea,
nici un căutăm vină, nu e cazul. Este foarte important să știți că podețele din toată zona aceea sunt
subdimensionate.  Într-o  altă  legislație  poate  erau  corect  făcute,  astăzi  trebuie  să  le  regândiți.
Autorizațiile de construcții, este o pensiune în zona Bâtca Doamnei, care și-a făcut singură o trecere
pe un podeț, sub nivelul apei, chiar sunt curioasă cine a dat autorizația de construiré acolo. Toată apa
a fost dusă prin spatele caselor, prin spatele pensiunii și a răbufnit și la alte familii. Înțeleg că reclama
o persoană acolo că a încercat să-și facă singur un gard, l-a supraetajat, a primit amendă de la Poliția
Locală. Omul a încercat să se apere. V-aș ruga să vă reprioritizați, să vedeți despre ce este vorba. Am
să vă dau o listă cu tóate aceste puncte pe care le-am depistat astă-noapte și să vedeți cum puteți
anula únele lucruri care s-au făcut, să le puteți modifica, să interveniți, este competența exclusivă a
dumneavoastră. Dar e bine să le știți. Mulțumesc încă odată”.

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”probleme nu sunt numai acolo. Sunt în mult mai multe
zone probleme și în Valea Viei, în Speranța, pe Aleea Brazilor, Dărmănești, Petru Rareș. Eu doar v-
am reamintit ce mi-au spus și mie cetățenii. Probleme sunt cam în tot municipiul Piatra Neamț.”

Dl. Consilier local Paul Pintilie – ”ați spus că ați văzut că s-au colmatat ce era acolo pentru
drenaj cu bușteni. Sus sunt deschise niște exploatări și drumuri forestiere. Eu bănuiesc că tot ce a
venit în Văleni, a venit de pe versanți” 

 D-na Prefect Daniela Soroceanu – ”nu este de acolo. Sunt punțile pe care oamenii treceau
spre casă. Apa le-a luat punțile făcute din bușteni. Vă arăt pozele. De aceea v-am zis că oamenii de
acolo nu au condiții ca în restul municipiului”.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ,
pe anul 2019;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16623 din 12.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică – Serviciul Buget;

D-na Prefect Daniela Soroceanu – ”scoateți-l de pe ordinea de zi”.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă -  ”colegii au votat ordinea de zi cu

acest proiect de hotărâre inclus.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”haideți să lămurim o problemă. Ca să știm ce vrem să facem

trebuie să știm ce cuprinde un proiect de hotărâre. La Școala Nicu Albu din Piatra Neamț plouă prin



acoperiș. Rectificarea de buget cuprinde repararea acoperișului Scolii Nicu Albu. Amestecăm mérele
cu perele?”

Dl. Consilier local Cristian Tihenea – ”de 3 ani de zile am făcut solicitare pentru reparații la
Grădinița nr.10 din Piatra Neamț. Ați dat vot negativ”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”eu nu particip la vot”.
Comisiile  de  specialitate  nr.1  și  nr.5  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun

adoptarea acestuia;
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”mai am o precizare. Rectificarea bugetului municipiului Piatra

Neamț,  prin  care  se  poate  transfera  sume  dintr-o  parte  în  alta,  se  face  la  mijlocul  anului,  după
rectificarea națională. Anul trecut la rectificarea națională, când ne-au păcălit că ne dau bani și tot am
așteptat-o, a venit prin luna septembrie. Sper anul acesta guvernul să facă rectificarea națională așa
cum a promis, ca să putem avea fonduri, pe care să le putem muta în altă parte. În luna iulie, dacă
avem rectificare națională, venim și noi cu o rectificare pe care vă promit că discutăm aici și punem
banii exact acolo unde este nevoie. Numai să existe acei bani.”

Dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă  –  ”când  s-au  făcut  amendamente  la  buget,  nu  s-au
aprobat”.

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”le luăm pe rând, pe măsura banilor existenți”
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă -  supune la vot proiectul de hotărâre,

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 10
voturi  Abținere  (dl.  Consilier  local  Adrian  Ciubotariu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii
Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl.
Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan
Luminița).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr. 390 din 18.12.2018 privind organizarea rețelei
școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2019-2020;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16482 din 11.06.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 199 a Consiliului.

           D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3  privind aprobarea bugetului de venituri  și cheltuieli  al  SC Perla Invest
SRL, pentru anul 2019;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16489 din 11.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 200 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune - dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA,
pentru anul 2019;



Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16491 din 11.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 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);

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unor parteneriate;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14496 din 11.06.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 201 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităților de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16583 din 12.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 202 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.7  privind  aprobarea Planului  de Acţiune pentru Energie  Durabilă şi Climă
(PAEDC) al municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12978 din 10.05.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;

Comisiile  de  specialitate  nr.5  și  nr.6  au  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 203 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă  - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.8  pentru  modificarea  HCL  nr.382/12.12.2018  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice  (faza  SF/DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv
descrierea  investiției  din  DALI  pentru  proiectul:  ”Modernizarea  stațiilor  de  așteptare  transport
public”;



Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16724 din 13.06.2019 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.consilier local Adrian Grigoraș a informat Consiliul Local faptul că nu participă la vot.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 204 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă  - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.9  privind aprobarea proiectului ”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru
transport public (TP)” cod SMIS 126607, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16722 din 13.06.2019 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.consilier local Adrian Grigoraș a informat Consiliul Local faptul că nu participă la vot.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 205 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.10 pentru  modificarea  HCL  nr.405/18.12.2018  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice  (faza  SF/DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv
descrierea investiției din DALI pentru proiectul: ”Implementare sistem de management inteligent al
traficului în Municipiul Piatra Neamț”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16728 din 13.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 206 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.11  privind  aprobarea  proiectului  ”Implementare  sistem  de  management
inteligent  al  traficului  în  Municipiul  Piatra  Neamț”  cod SMIS 126608,  precum și  a  cheltuielilor
necesare implementării acestuia;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16730 din 13.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 207 a Consiliului.



D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.12  privind aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului ”Reabilitare,
modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor
necesare implementării acestuia;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16732 din 13.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 208 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.13  pentru  modificarea  HCL  nr.87/28.03.2019  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice  (faza SF/DALI)  și  a indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  a
anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul  „Piața Ștefan
cel Mare – zonă pietonală și reconfigurare Bulevardul Republicii”, din municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17083 din 18.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care  a  fost  RESPINS  cu  11  voturi  Pentru  și  11  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 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).

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu de aproximativ 9,6
mp  din  incinta  complexului  comercial  Mall  Forum Center,  către  Asociația  Națională  Împotriva
Corupției, Abuzurilor și pentru Drepturile Omului – Regiunea N-E Moldova;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15917 din 05.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 209 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul
Piatra Neamț, pentru perioada 01.04.2018 – 31.12.2018;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16149 din 07.06.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;



D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.16 privind înregistrarea unor investiţii  în  patrimoniul  municipiului  Piatra
Neamţ, domeniul public;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16187 din 11.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 210 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui bun imobil-
teren,  aparținând domeniului public situat în Piatra Neamț,  str.  Baltagului nr.6, zona Piața Agro-
Alimentară  Sfântul  Gheorghe  în  suprafață  de  26  mp,  în  vederea  amplasării  unei  construcții  cu
destinația de spațiu comercial - servicii;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16647 din 13.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;

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

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 211 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului de întreținere
și reparații rețele stradale, poduri, pasaje, alei de acces, locuri de joacă, rețea pluvială, pentru anul
2018 al  SC Publiserv SA;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16533 din 12.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 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).



D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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.15815 din 05.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament:”majorarea prețurilor de
pornire la licitație publică cu 50%”;

D-na  Luminița-Georgeta  Vîrlan  -  Preşedinte  de  şedinţă  -  supune  la  vot  amendamentul
formulat, care a fost RESPINS cu 11 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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială,  care a fost Respins cu 7 voturi  Împotrivă (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 și d-na
Consilier local Vîrlan Luminița) și 15 voturi Abținere;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune - dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind modificarea HCL nr.197 din 22.06.2018;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16277 din 10.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.21 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune
nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat  între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu
modificările și completările ulterioare;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16164 din 07.06.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care  a  fost  RESPINS  cu  11  voturi  Pentru  și  11  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 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).



D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.22 pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările  de investiții
executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.;

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15821 din 05.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care  a  fost  RESPINS  cu  11  voturi  Pentru  și  11  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 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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de  hotărâre  nr.23  privind  prelungirea  contractelor  de  închiriere  încheiate  de  către
Municipiului Piatra Neamț cu SC Echipa OK SRL;
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14100 din 20.05.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl.
Consilier local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian
Ciobanu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier
local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă
şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15806 din 05.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu
și dl. Consilier local Paul Pintilie);

Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 212 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă
şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ
– teren cotă parte indiviză;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15784 din 05.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost APROBAT cu uanimitate de voturi.



Cu privire la aprobarea proiectului  de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 213 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.26 privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamț a unor bunuri imobile terenuri și construcții; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16867 din 14.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 11 voturi Impotrivă (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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.27  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.16674 din 13.06.2019 emis de
către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;

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

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 214  a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.28 privind  modificarea anexei la Contractul  de delegare de gestiune prin
concesiune nr. 58952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft SRL; 

     Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16675 din 13.06.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 215 a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobării contractării de servicii juridice de către SC Locativserv
SRL;

     Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17004 din 18.06.2019 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  și  nr.5  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care  a  fost  RESPINS  cu  11  voturi  Pentru  și  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 Moisii Alexandra, d-
na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier
local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local
Cristian Tihenea).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.31 privind  modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției
Taxe și Impozite Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18 din 30.01.2019;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17057  din 18.06.2019  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 proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 216  a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.32 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Local a Municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17355 din 20.06.2019 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  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
adoptarea acestuia;

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - 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. 217  a Consiliului.

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.30 privind alegerea președintelui de ședință;

D-na  Luminița-Georgeta  Vîrlan  -  Preşedinte  de  şedinţă  –  invită  consilierii  local  să  facă
propuneri.

Dl. Consilier local Olariu Adrian propune pe dl. Consilier local Constantin Teodorescu.
Dl. Consilier local Cristian Mihalcea propune pe dl. Consilier local Victor Marghidan. 
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot prima propunere, care

a fost RESPINSĂ cu 11 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).

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă - supune la vot a doua propunere, care
a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl.
Consilier local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian
Ciobanu, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local
Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier
local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune pe dl. Consilier local George Apetrei.
D-na  Luminița-Georgeta  Vîrlan  -  Preşedinte  de  şedinţă  -  supune  la  vot  propunerea  d-lui

Viceprimar Bogdan Gavrilescu, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere
(dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor
Marghidan, dl. Consilier local 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. 218  a Consiliului.

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Raportul  de evaluare nr.18601/G/II/28.04.2016 al  Agenției  Naționale  de Integritate,  a  fost

adus la cunoștința consilierilor locali.

Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință –  SS INDESCIFRABIL 

D-na Oana Sârbu – Secretar Municipiu –  SS INDESCIFRABIL

SAPJ/Ds.II/NP/24.06.2019


