
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 34220 din 05.12.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.11.2019 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.2294 din 

21.11.2019, completată prin Dispoziția Primarului nr.2357 din 28.11.2019, 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 21 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 Cristina Movilă – Șef Serviciul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă, dl. Gabriel Muraru 

- Șef Serviciu Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare 

Evenimente, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-

mediei scrise şi audiovizuale. 

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

lucrările.  

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

ședinței extraordinare din data de 18.11.2019, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

nr.27, nr.28 și nr.29 și retragerea proiectului de hotărâre nr.23, ca urmare a solicitării inițiatorului. 

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

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

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

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

pe anul 2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

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

la 31.12.2019;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe 

și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 5.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Neamț, în vederea organizării Galei „Premierea celor mai buni sportivi din municipiul 

Piatra Neamț”;  

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 



 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate 

din bugetul local al Municipiului Piatra-Neamț, pe anul 2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 9.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.256 din 29.08.2019 privind modificarea 

Organigramei si a Statului de functii ale Primariei municipiului Piatra Neamt, aprobate prin HCL 

nr. 129/24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de mandat cu administratorul special al 

SC Perla Invest SRL, pentru continuarea procedurii de insolvență;       

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 11.HOTĂRÂRE privind atestarea persoanelor ce doresc să exercite meseria de 

administrator de condominii;       

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Extindere strada Constantin 

Brâncoveanu, asigurarea acceselor pietonale, carosabile și a parcajelor, sistematizare verticală”; 

  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Unitate de producție 

răcoritoare și alte produse alimentare, spații depozitare, anexe, branșamente la utilități” str. Izvoare; 

 - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

15.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată 

prin NC 55493, CF 55493; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

16.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Comisiei de fond funciar a unui teren, în 

suprafață de 87 mp, situat în str. Vulturului nr. 6; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

17.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 

18.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

Piatra Neamţ a unui bun imobil teren; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

vederea amplasării unui panou publicitar; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

  21.HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 29732 din 23.10.2019 și 

stabilirea prețului de pornire la licitație, în vederea concesionării unui bun imobil, aparținând 

domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în str. Baltagului nr. 6; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor excepții de la regula generală a închirierii și 

concesiunii prin licitație publică; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

  24.HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata chiriei pentru sediul filialelor, prevăzute de 

art.14
1
 din Legea nr.159/2019; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



25.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 

1356/2001 privind atestarea domeniului public al municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru sprijinirea performanțelor sportive ale elevilor 

cu rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale, din cadrul Liceului cu Program 

Sportiv; 

- iniţiator – grupul consilierilor PMP 

27.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte 

”Carmen Saeculare” Neamț, pentru organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț”; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.274/2019 privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 29.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

1. Informare privind Decizia nr.31/11.11.2019 a Camerei de Conturi Județene Neamț. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33175 din 26.11.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 358 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29.220 din 18.10.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 359 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în 

sold la 31.12.2019;  



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29136 din 17.10.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 360 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind  modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32292 din 18.11.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 361 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29137 din 17.10.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

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

hotărâre. 

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

bonificației la 10%” ; 

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

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

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

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

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

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

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”într-adevăr Codul Fiscal prevede majorarea taxelor 

și impozitelor locale cu 4,6%. Această majorare înseamnă o plată din partea cetățenilor, a 

persoanelor fizice și juridice care plătesc taxe și impozite, cu 4,6 % mai mult. Aș fi dorit ca acest 

proiect să aibă și alte măsuri luate de către Primăria municipiului Piatra Neamț, dacă tot vorbim de 

o echitate și nu de o discriminare. Să luăm în calcul și majorarea redevențelor și a altor surse de 

venit ale primăriei, în afară de taxele și impozitele locale. Dacă tot majorăm cu 4,6%, să vedem 

cum putem da mai mult cetățenilor. Să ne gândim cum să majorăm ajutoarele pe care le dă Primăria 

cetățenilor, persoanelor cu handicap, sau alte gratuități, subvenții. Să le majorăm și pe acestea cu 

4,6%, căci sunt banii cetățenilor și trebuie să se întoarcă cetățenilor. Aici este vorba de o 

discriminare și trebuie să ținem cont de un pachet întreg de măsuri, pe care primăria să le ia.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea taxelor 

și impozitelor locale cu 4,6%, acestea rămânând la valoarea din 2019”; 

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

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. Primar Dragoș Chitic – ”în Codul Fiscal nu se vorbește de majorare, ci de o indexare cu 

rata inflației, de 4,6%. În toate localitățile din țară se aplică această indexare pentru că este o 

obligație legală. Nu este vorba de nici o discriminare, dimpotrivă ar trebui să știți faptul că celelalte 

măsuri despre care vorbeați, nu pot veni astăzi la pachet cu acest proiect de hotărâre. Aceste măsuri 

urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local și puteți să le susțineți. De exemplu, în luna 

decembrie vom veni cu un proiect de hotărâre pentru gratuități acordate persoanelor vulnerabile,iar 

celelalte măsuri sociale sunt stabilite tot prin lege, ca și valoare, și nu Consiliul Local este cel care 

le stabilește. S-a făcut deja un amendament, care s-a aprobat, de mărire a bonificației la 10%, pe 

care dumneavoastră nu ați aprobat-o. Această marire este pentru cei care achită integral taxele și 

impozitele până la 31 martie 2020 și astfel se atenuează majorarea cu 4,6%. Practic, cei care vor 

plăti până la 31 martie, vor plăti mai putin decât în 2019” 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier 

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

na consilier local  Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local 

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

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 362 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unui parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Neamț, în vederea organizării Galei „Premierea celor mai buni sportivi din municipiul 

Piatra Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32857 din 21.11.2019 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. Consilier local Paul Pintilie informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

  Dl. Consilier local Mihai Obreja propune următorul amendament: ”suplimentarea sumei cu 

5.000 lei”; 

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

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost aprobat cu 22 voturi Pentru; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 363 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea programului anual pentru anul 2019 al finanțărilor 

nerambursabile alocate din bugetul local al Municipiului Piatra-Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.983 din 22.11.2019 emis 

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

Serviciul Comunicare; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 364 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32394 din 19.11.2019 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. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 365 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.256 din 29.08.2019 privind modificarea 

Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32814 din 21.11.2019 emis 

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

Serviciul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 366 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind încheierea unui contract de mandat cu administratorul special al 

SC Perla Invest SRL, pentru continuarea procedurii de insolvență; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32895 din 22.11.2019 emis 

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

Serviciul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 367 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind atestarea persoanelor care doresc să exercite meseria de 

administrator de condominii;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32795 din 21.11.2019 emis 

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

Serviciul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 368 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.12 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Extindere strada Constantin 

Brâncoveanu, asigurarea acceselor pietonale, carosabile și a parcajelor, sistematizare verticală”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32442 din 19.11.2019 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 369 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Unitate de producție 

răcoritoare și alte produse alimentare, spații depozitare, anexe, branșamente la utilități” str. Izvoare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32878 din 21.11.2019 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

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

hotărâre. 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 370 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 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.32896 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 371 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată 

prin NC 55493, CF 55493; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31977 din 14.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 372 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.16 privind punerea la dispoziția Comisiei de fond funciar a unui teren, în 

suprafață de 87 mp, situat în str. Vulturului nr. 6; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32922 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 373 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.17 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.32991 din 22.11.2019 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. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 374 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32900 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 375 a Consiliului. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 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.32901 din 21.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 13 voturi Abținere (dl. George Apetrei, dl. Consilier 

local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, 

dl. Consilier local Florin Duma, 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, dl. Consilier local Cristian Tihenea și dl.consilier local 

Mihai Vartic). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în 

vederea amplasării unui panou publicitar; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32931din 22.11.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat nefavorabil și propun respingerea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost RESPINS cu 9 voturi PENTRU și 14 voturi Abținere (dl. George Apetrei, dl. Consilier 

local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, 

dl. Consilier local Florin Duma, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta,   d-na Consilier 

local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. 

Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Constantin Teodorescu, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și dl.consilier local Mihai Vartic). 

  

 

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

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

Piatra Neamţ;    

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32906 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 376 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind pentru completarea HCL nr.211 din 20.06.2019 privind 

aprobarea concesionării prin licitație publică a unui bun imobil-teren, aparținând domeniului public 

situat în Piatra Neamț, str. Baltagului nr.6, zona Piața Agroalimentară Sf. 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.33049 din 25.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 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  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 Împotrivă (dl.consilier local 

Cătălin Misăilă). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 377 a Consiliului. 

 

 



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

proiectul de hotărâre nr.24 privind scutirea de la plata chiriei pentru sediul filialelor, prevăzute de 

art.14
1
 din Legea nr.159/2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32956 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 378 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 pentru modificarea și completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 

1356/2001 privind atestarea domeniului public al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32944 din 22.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 379 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind unele măsuri pentru sprijinirea performanțelor sportive ale 

elevilor cu rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale, din cadrul Liceului cu 

Program Sportiv;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33148 din 25.11.2019 emis 

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

Serviciu Comunicare; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea propune următorul amendament: ”gratuitatea să fie 

acordată pentru toți elevii din Piatra Neamț”. 

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

care a fost RESPINS cu 2 voturi Pentru (dl.Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local 

Cristian Tihenea) și 21 voturi Împotrivă. 

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

formă inițială, 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. 380 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte 

”Carmen Saeculare” Neamț, pentru organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț”;              

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33240 din 26.11.2019 emis 

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

Serviciu Comunicare; 

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

de hotărâre. 



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

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 381 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.28 pentru modificarea HCL nr.274/2019 privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33553 din 28.11.2019 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 382 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33555 din 28.11.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

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

de hotărâre. 

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

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 383 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local Decizia 

nr.31/11.11.2019 a Camerei de Conturi Județene Neamț, consilierii locali luând la cunoștință; 

 

 

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

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil 

 

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