
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.  27604  din 04.10.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26.09.2019 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.1871 din 

19.09.2019, 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. 

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

dl. Fecic Vespasian – Director Direcția Administrare Patrimoniu, dl. Domițian Nedeianu – 

Arhitectul Municipiului, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț, 

d-na Ioana Cornea – Direcția Urbanism și Cadastru, 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 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 29.08.2019 și al ședinței extraordinare din data de 29.08.2019, care au 

fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

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

nr.31, nr.32, nr.33 și nr.34. 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă supune la vot propunerea d-lui Primar Dragoș 

Chitic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. George Apetrei – 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 luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin 

demisie, a domnului Olariu Marian-Adrian și declararea locului vacant; 

           - iniţiator – Președinte de ședință -  George Apetrei 

 2.HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Mihai VARTIC; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările 

ulterioare;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 189/21.07.2016 pentru desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ 

de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016 privind împuternicirea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la 

care municipiul este asociat sau acționar; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

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

pe anul 2019;  



    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

7.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 

 8.HOTĂRÂRE privind înfrățirea municipiului Piatra Neamț cu orașul Santa Croce 

Camerina din Provincia Ragusa, Regiunea Sicilia, Republica Italiană; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, constând 

în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii a contractului nr.42919 din 03.11.2004 de 

concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Piatra Neamț;       

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 13.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Poliției Locale Piatra Neamț, actualizat prin HCL nr.157/30.05.2018;  

    - iniţiatori – grupul consilierilor locali PNL 

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire locuințe colective 

P+3E și funcțiuni complementare, branșamente la utilități”, str. Durăului nr.4, investitor- S.C. Povas 

Com S.R.L.; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor regulamente-cadru; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

16.HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de prestări Servicii pentru funcționarea 

Pârtiei de Schi, în perioada sezonului de iarnă 2019-2020; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 17.HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” 

Neamț a imobilului situat în B-dul Republicii nr. 17, bloc A1, cu terenul aferent; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr.6 din 26.09.2018 privind 

lucrările de investiții executate la imobilul spațiu comercial- Piața Mărăței, situat în Piatra Neamț, 

str. Progresului f.n.; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 19.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 20.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului 

Piatra Neamţ a unui bun imobil teren; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 21.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.158 din 28.05.2015 privind aprobarea listei cu 

obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 22.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public;    

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim taxi și de 

închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 24.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 69 autorizații 

taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 25.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar a unui teren 

în suprafață de 600 mp, situat în str. Boboteni nr.6, Piatra Neamț;  

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

27.HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajare acces și parcare din str. Durăului nr.22 

pe terenul cu suprafața de 383 mp, proprietatea Municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

28.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

29.HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării actelor statutare ale A.D.I. ”Aqua Neamț”;               

    - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

30.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;   

             

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol-cadru de colaborare cu o 

organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor de 

ambalaje;               

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

32.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.5 din 08.01.2019 privind actualizarea tarifelor 

pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri de la persoane fizice, agenți economici, instituții 

publice și de pe domeniul public;                     

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

33.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al 

municipiului Piatra Neamț, aprobată prin HCL nr.197 din 21.07.2016, cu modificările și 

completările ulterioare;                     

    - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

34.HOTĂRÂRE privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 

Metropolitană Piatra Neamț”;              

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 

  

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă propune ca proiectele de hotărâre nr.30 și nr.33 

să fie dezbătute ultimele pe ordinea de zi, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, a 

domnului Olariu Marian-Adrian și declararea locului vacant; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26366 din 24.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

 Dl. George Apetrei – 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. 280 a Consiliului. 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Vartic;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26379 din 24.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 



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

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare a consiliului local prezintă 

procesul verbal al comisiei de validare, prin care se constată că au fost respectate dispozițiile legale, 

fapt pentru care comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al d-lui Mihai 

Vartic. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Vartic Mihai depune în faţa consiliului local, următorul jurământ: “Jur să respect 

Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 

pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 281 a Consiliului. 

 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – cere să se consemneze în Procesul 

Verbal al ședinței prezența a 23 de consilieri locali, întrucât  dl. consilier local Mihai Vartic va 

participa la dezbaterile proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26332 din 24.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

 Dl. George Apetrei – 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. 282 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind modificarea HCL nr. 189/21.07.2016 pentru desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza 

municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26541 din 25.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 23 

    Voturi PENTRU: 23 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 283 a Consiliului. 

 

  Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor 

locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul 

este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26362 din 24.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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



 Dl. Consilier local Constantin Teodorescu informează Consiliul Local faptul că nu participă 

la vot. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 22 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 22 

    Voturi PENTRU: 21 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 1 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 284 a Consiliului. 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.6 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2019; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26585 din 26.09.2019 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. George Apetrei – 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. 285 a Consiliului. 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.7 privind încheierea unor parteneriate; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25473 din 16.09.2019 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. George Apetrei – 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. 286 a Consiliului. 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.8 privind înfrățirea municipiului Piatra Neamț cu orașul Santa Croce Camerina din 

Provincia Ragusa, Regiunea Sicilia, Republica Italiană; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25509 din 16.09.2019 emis 

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

Serviciul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 287 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.9 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, constând 

în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25006 din 11.09.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț; 

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

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 288 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.10 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25206 din 12.09.2019 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 289 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.11 privind aprobarea încheierii unui act adițional de prelungire a contractului 

nr.42919 din 03.11.2004 de concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Piatra 

Neamț;       

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25265 din 13.09.2019 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 290 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.12 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al municipiului Piatra Neamț;       
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26076 din 20.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: 

 ”introducerea în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local a 

următoarelor: 

 Art.23 alin.2 lit.e) -  Se consideră cazuri de absență motivată concediul de odihnă și/sau 

deplasarea în interes de serviciu, pe bază de acte justificative; 

 Art.24 alin.2 lit.c) – Posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări 

pe internet, în următoarele condiții: 

 Cetățenii asistă la ședințele consiliului local în limita locurilor disponibile, pe baza unei 

cereri scrise, formulate în prealabil cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință și adresată 

președintelui de ședință sau  le pot urmări pe internet.  

 Pentru a lua cuvântul asupra unui proiect înscris pe ordinea de zi, cu ocazia votării 

acestuia, sau asupra unei alte chestiuni la secțiunea ”Informări – Întrebări – Interpelări 



adresate executivului”, aflată în legătură directă cu atribuțiile legale ale consiliului local, este 

necesar acordul președintelui de ședință, precum și precizarea pe scurt, în cererea scrisă, 

formulată în prealabil, a obiectului intervenției; 

 Art.61 alin.2 – Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte 

anual, până cel târziu la data de 30 mai, un raport de activitate pentru anul precedent, care este 

făcut public prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale”; 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune următorul amendament: 

 ”Art.54 alin.3 – În exercitarea mandatului consilierii locali beneficiază de suportul 

Compartimentului secretariat și asistență juridică al Consiliului Local pentru întocmirea și 

transmiterea adreselor, sesizărilor și informărilor către instituții publice, precum și pentru 

răspunsul la memorii sau petiții primite de la cetățeni. Actele respective vor purta însemnele 

Consiliului Local și va fi contrasemnate de către Compartimentul secretariat și asistență juridică 

al consiliului local. 

 Art.26 alin.3 - În situația în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze 

hotărârea consiliului local se semnează de către viceprimari”; 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”la amendamentul formulat pentru 

art.54 alin.3 din regulament am câteva obiecțiuni. Avem legislație specială care vorbește clar care 

sunt documentele, unde se pot utiliza sigiliile și stemele unităților administrativ-teritoriale. Ele pot 

fi folosite pe hotărâri și pe imprimatele instituției, sub semnătura conducerii. Conducerea consiliului 

local este asigurată de către președintele de ședință. Dacă un singur consilier ar vrea să facă o 

adresă, în nume propriu, dar în  numele consiliului local nu este în regulă să folosească stema.” 

  Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu – ”atunci rămâne să fie contrasemnate 

aceste documente de către personalul din subordinea consiliului local.” 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”personalul nu are autoritate de a 

reprezenta instituția.” 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu – ”dacă anumite probleme ale orașului 

Piatra Neamț, care îmi sunt aduse la cunoștință prin memorii, prin audiențele care le țin, ce trebuie 

să fac?” 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului –”le răspundeți în numele 

dumneavoastră și în numele funcției pe care o dețineți, dar nu puteți utiliza sigiliul” 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu – ”dar cineva poate contrasemna adresele? 

Pot fi adrese și către diverse instituții”; 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”vă puteți adresa în nume propriu și 

în nunele funcției deținute în orice moment, doar că nu pot fi semnate de către personalul din 

aparatul de specialitate al primarului. Cazul consilierului local nu este același cu cel al unui deputat, 

care are o formă juridică, are cabinet. Ei pot folosi sigiliul și stema României. Nu este același lucru 

ca utilizarea lor de către un consilier local.” 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu –”atunci rămâne amendamentul pentru 

art.26 din regulament”. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de hot[r\re ]mpreun[ cu 

cele 2 amendamente adoptate, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.13 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției 

Locale Piatra Neamț, actualizat prin HCL nr.157/30.05.2018; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23314 din 22.08.2019 emis 

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

Poliția Locală Piatra Neamț; 

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

de hotărâre. 



 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 13 voturi PENTRU și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 292 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.14 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire locuințe colective P+3E și 

funcțiuni complementare, branșamente la utilități”, str. Durăului nr.4, investitor- S.C. Povas Com 

S.R.L.;      

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25107 din 11.09.2019 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 13 voturi PENTRU și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 293 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.15 privind aprobarea unor regulamente-cadru; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23490 din 26.08.2019 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. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 294 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.16 privind încheierea unor contracte de prestări Servicii pentru funcționarea Pârtiei 

de Schi, în perioada sezonului de iarnă 2019-2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25843 din 19.09.2019 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. 

 Dl. George Apetrei – 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. 295 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.17 privind darea în administrare către Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț a 

imobilului situat în B-dul Republicii nr. 17, bloc A1, cu terenul aferent; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25341 din 13.09.2019 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. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”darea în 

administrarea Bibliotecii ”G.T. Kirileanu” Neamț să fie pe o perioadă de 10 ani și nu pe un an, 

așa cum este precizat în proiectul de hotărâre”; 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 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 Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița 

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

Constantin Teodorescu și dl.consilier local Mihai Vartic). 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, 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. 296 a Consiliului. 

 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului de evaluare nr.6 din 26.09.2018 privind lucrările de 

investiții executate la imobilul spațiu comercial- Piața Mărăței, situat în Piatra Neamț, str. 

Progresului f.n.; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25339 din 13.09.2019 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.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă și d-na consilier 

local Alexandra Moisii) și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

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

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

  

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.19 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.25354 din 16.09.2019 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. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă, d-na consilier 

local Alexandra Moisii și dl. consilier local Cristian Tihenea) și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

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

dl. Consilier local Cristian Mihalcea,  d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local 

Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița). 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 297 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.20 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamţ a unui bun imobil teren; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25347 din 13.09.2019 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. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 298 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.21 pentru completarea HCL nr.158 din 28.05.2015 privind aprobarea listei cu 

obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25116 din 12.09.2019 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. George Apetrei – 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. 299 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.22 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25348 din 13.09.2019 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. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 300 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.23 pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim taxi și de 

închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25456 din 16.09.2019 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. 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – dă cuvântul d-lui Dan Mihai – administratorul 

unei societatăți de taxi. 



 Dl. Dan Mihai – referitor la criteriile de partajare conform normelor de poluare Euro, avem 

acolo Euro 4, Euro 5, Euro 6, GPL, hybrid și electric. Din 2020, 30% din parcul auto care trebuie 

regolit, trebuie să aibă obligatoriu GPL, hybrid și electric. Nu veți reuși să faceți departajarea față 

de PF-uri, care în acest moment dețin mai mult de 70% din autorizațiile de taxi. Vor apărea 

conflicte între operatori. La o societate e mai simplu, dar la PF-uri cum se face? 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”compartimentul specializat, care a întocmit raportul de 

specialitate, ar trebui să vă explice. D-na Jipa este?” 

 Dl. Vespasian Fecic – Director Direcția Patrimoniu – ”nu, este in concediu medical”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”trebuie un răspuns din partea personalului specializat”. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 301 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.24 privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 69 autorizații taxi 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25460 din 16.09.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat nefavorabil și propun respingerea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – dă cuvântul d-lui Dan Mihai – administratorul 

unei societatăți de taxi. 

 Dl. Dan Mihai – ”am cerut în instanță anularea HCL nr.94. Consideram că nr.454 de 

autorizații este mult prea mare pentru nivelul orasului Piatra Neamț. Legislația vorbește de 4 taxiuri 

la mia de locuitori. Ar trebui să așteptăm să vedem ce spune instanța, este un dosar pe rol.” 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul general al Municipiului – ” într-adevăr este înregistrat pe 

rolul instanței un dosar în acest sens. Ar trebui să așteptăm să vedem ce zice instanța și după 

aceasta putem să discutăm din nou acest proiect de hotărâre. Nu propun eu retragerea, dar lăsăm la 

latitudinea dumneavoastră.” 

 Dl.Primar Dragoș Chitic – ”nu este o obligație de a nu introduce pe ordinea de zi acest 

proiect, sau o interdicție. Conform legii, pentru că a fost un proces și s-a solicitat suspendarea 

hotărârii de consiliu local și l-au pierdut. Compartimentul de specialitate și compartimentul juridic 

au apreciat că din punct de vedere al instituției primăriei suntem obligați să declanșăm această 

procedură, altfel riscăm să fim atacați de ceilalți care sunt nemulțumiți dacă nu scoatem procedura 

la licitație. Este adevărat ceea ce se spune că există și cel de-al doilea proces pe rol pentru anularea 

hotărârii de consiliu local. Nu știm cât va dura, știm doar că are un termen stabilit pentru data de 31 

octombrie 2019. Este discutabil dacă acest proiect să fie aprobat sau nu, dar aici consiliul local va 

decide și fiecare dintre voi vă rog să analizați și să decideți în consecință. Din aceste motive nu 

retrag proiectul de pe ordinea de zi.” 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”fiind un termen destul de scurt până la înfățișarea în 

fața instanței, cred că ar fi oportun să amânăm decizia consiliului local până atunci, dar lăsăm 

consilierii locali să-și exprime votul” 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 23 voturi Abținere. 

  

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.25 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25355 din 16.09.2019 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. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 302 a Consiliului. 

 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.26 privind acordul pentru amenjare acces și parcare din str. Durăului nr.22 pe terenul 

cu suprafața de 383 mp, proprietatea Municipiului Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25384 din 16.09.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat nefavorabil și propun respingerea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 303 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.27 privind punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar a unui teren în 

suprafață de 600 mp, situat în str. Boboteni nr.6, Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25345 din 13.09.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu 14 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Florin Beteringhe, dl. Consilier 

local Romel Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Gogu-Craiu 

Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. 

Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Constantin Teodorescu și dl.consilier local Mihai 

Vartic). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 304 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.28 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.25496 din 16.09.2019 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. 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 305 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.29 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26215 din 23.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 



 Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – 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. 306 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.31 privind aprobarea încheierii unui protocol-cadru de colaborare cu o organizație 

care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje;                     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25659 din 17.09.2019 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – 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. 307 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.32 pentru modificarea HCL nr.5 din 08.01.2019 privind actualizarea tarifelor pentru 

colectat, transportat și depozitat deșeuri de la persoane fizice, agenți economici, instituții publice și 

de pe domeniul public;                     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25696 din 18.09.2019 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – 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. 308 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.34 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană 

Piatra Neamț”;                     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26553 din 25.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

 Comisiile de specialitate nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. George Apetrei – 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. 309 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.33 privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al 

municipiului Piatra Neamț, aprobată prin HCL nr.197 din 21.07.2016, cu modificările și 

completările ulterioare;                                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26284 din 24.09.2019 emis 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 



 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 23 

    Voturi PENTRU: 23 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 310 a Consiliului. 

 

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.30 privind alegerea Președintelui de ședință;                     

 Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – invită consilierii locali să facă propuneri 

pentru alegerea președintelui de ședință ; 

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

propunere care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru și 12 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 Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița 

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

Constantin Teodorescu și dl.consilier local Mihai Vartic). 

 Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune pe dl. Constantin Teodorescu, 

propunere care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Victor 

Marghidan) și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian 

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

local 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). 

 Dl. consilier local Cristian Tihenea – ”corect ar fi din partea noastră să lăsăm și pe alți colegi 

să aibă onoarea de a fi președinte de ședință” 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 311 a Consiliului. 
 

 

  Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. George APETREI – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/04.10.2019 

 


