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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 2758 din 01.02.2019 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.01.2019 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.110 din 25.01.2019, 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, dl. Viceprimar Bogdan 

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

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

participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Adam Olimpia – Director Direcția 

de Dezvoltare și Implementare Programe, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția de Taxe și 

Impozite, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian – Direcția Patrimoniu, dl. Gabriel 

Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare 

Evenimente, dl. Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, d-ra Paula 

Geangalău – consilier al Primarului, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului 

local și reprezentanți ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului 

verbal al ședintei ordinare din data de 18.12.2018 și procesul verbal al ședintei extraordinare din data 

de 08.01.2019, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că prin 

Dispozițiile Primarului  nr.131 și nr.132 din 28.01.2019 s-au retras de pe ordinea de zi proiectele nr.27 

și nr.31; 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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 utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar, înregistrat la 31 

decembrie 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor 

de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018 privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr.31125/06.11.2018 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 

”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare 

în municipiul Piatra Neamț, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 6. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.160 din 30.05.2018 privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr.34093/2006 de concesionare a serviciilor publice de salubrizare din 

municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”Non violența în familia tradițională”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10. HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul local a sumei necesare pentru întreținerea 

anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al 

deșeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar 

SEE; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.341 din 28.11.2018 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbarea funcțiunii zonei 

exclusiv rezidențiale în zonă cu funcțiuni mixte: instituții, sedii firme, spații expunere, depozitare, 

comerț, prestări servicii (auto cu ITP), activități productive mici nepoluante și locuințe”, imobile 

situate în Piatra Neamț, str. Fermelor nr.148-154, investitori: Isciuc Gelu și S.C. ANA INVEST S.R.L. 

- Ivanov Petru; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent „Construire bloc de locuințe 

colective D+P+4E+M”, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Mihai Stamatin nr. 4, beneficiar 

S.C. GENERAL ADULT CONSTRUCT S.R.L.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe 

colective cu spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime 

în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat 

în Piatra Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamţ a bunului imobil identificat prin NC 65302, CF 65302, situat în str. Veseliei nr. 28; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 3048, CF 59309; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 4 din anexa la HCL nr. 369 din 28.11.2018 privind 

încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune directă nr. 46782/06.09.2007, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Salubritas S.A.; 
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                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 77 din 26.02.2016 privind desemnarea 

administratorului special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor acționarului 

majoritar – municipiul Piatra Neamț la S.C. LOCATO S.A. în procedura falimentului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 218/2015 privind aprobarea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. 

Cuejdi, nr. 1B; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a suprafeţei de 1 

mp teren, situat în incinta Sălii Polivalente, pentru amplasarea unui automat de cafea; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor proprietatea S.C. CMI 

Urban S.A. din incinta Pieței Mărăței; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

26. 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 

27. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la HCL nr. 225/2018 privind serviciul public 

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

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații 

destinate telefoniei mobile; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 17 mp, situat în Bd. 

Dacia, de către Botezatu Ioan;- RETRAS 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, 

actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

și modernizare transport ecologic”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

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

spațiului alimentație publică tip cafenea; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar, înregistrat la 31 

decembrie 2018; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1087 din 14.01.2019 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

6 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1565 din 17.01.2019 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

7 a Consiliului. 

 

           Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2311 din 28.01.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

8 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor 

de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1716 din 21.01.2019 emis de 

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

Economică și Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

9 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018 privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr.31125/06.11.2018 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 

”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare 

în municipiul Piatra Neamț, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1499 din 17.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

10 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind modificarea HCL nr.160 din 30.05.2018 privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr.34093/2006 de concesionare a serviciilor publice de salubrizare din 

municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1679 din 18.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

11 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1872 din 22.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

12 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2341 din 28.01.2019 emis de 

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

Resurse Umane; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

13 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”Non violența în familia tradițională”; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1456 din 17.01.2019 emis de 

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

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

14 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind includerea în bugetul local a sumei necesare pentru întreținerea 

anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al 

deșeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar 

SEE; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1965 din 22.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

15 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1977 din 22.01.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

adoptarea acestuia; 

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

 Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat informează consilierii local că art.1 la 

proiectul de hotărâre se votează cu vot deschis, iar art.2 se votează cu vot secret. 

 Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat citește art.1 al proiectului de hotărâre: 

”Art.1 - Se acordă un mandat special d-lui POPESCU Vasile – reprezentantul Primarului 

Municipiului Piatra Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua 

Neamț” să voteze, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț,  

Pentru/Împotrivă:  

- Modificării și completării tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor 

de utilități publice – apa, conform anexei nr.1 la prezenta; 

- Modificării și completării tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor 

de utilități publice – canalizare, conform anexei nr.2 la prezenta; 

- Modificarea prin Act adițional, a contractului nr.28/10.08.2009 de delegare a 

gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț” și Compania Județeană Apa Serv SA, cu 

privire la modificarea și completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de 

utilități publice apă și canalizare;” 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot varianta PENTRU, 

care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă anunță consilierii locali că  art.2 se 

votează prin vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
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 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, 

astfel: 

 Total voturi: 22 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 22 

    Voturi PENTRU: 16 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 6 

  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

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

16 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 pentru completarea HCL nr.341 din 28.11.2018 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1441 din 18.01.2019 emis de 

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

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 14 voturi Pentru, 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu,  

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 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 

Local Adrian Grigoraș); 

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

17 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1328 din 16.01.2019 emis de 

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

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

18 a Consiliului. 

 

      Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbarea funcțiunii zonei 

exclusiv rezidențiale în zonă cu funcțiuni mixte: instituții, sedii firme, spații expunere, depozitare, 

comerț, prestări servicii (auto cu ITP), activități productive mici nepoluante și locuințe”, imobile 

situate în Piatra Neamț, str. Fermelor nr.148-154, investitori: Isciuc Gelu și S.C. ANA INVEST S.R.L. 

- Ivanov Petru;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1620 din 18.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

19 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea PUZ şi RLU aferent „Construire bloc de locuințe 

colective D+P+4E+M”, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Mihai Stamatin nr. 4, beneficiar 

S.C. GENERAL ADULT CONSTRUCT S.R.L.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1958 din 22.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

20 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe 

colective cu spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime 

în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat 

în Piatra Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2152 din 25.01.2019 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 proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

21 a Consiliului. 

  

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a bunului imobil identificat prin NC 65302, CF 65302, situat în str. Veseliei nr. 28;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1576 din 17.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

22 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 3048, CF 59309; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1482 din 17.01.2019 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; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

23 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2307 din 28.01.2019 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; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”s-a vehiculat în spațiul public ideea că unii consilieri 

locali, din partea PSD și ALDE, se opun modificării tarifelor. Există posibilitatea ca aceste tarife să fie 

modificate la 6 luni de la data încheierii contractului. A trecut un an de când SC CMI Urban SA 

administrează piața centrală. Știm foarte bine condițiile în care SC CMI Urban SA a câștigat licitația, 

cu ce redevență a participat la acea licitație și ce calcule s-au făcut, de au ajuns la acea redevență. În 

momentul în care noi modificăm aceste tarife, văzând că acel spațiu nu s-a ocupat, trebuie precizat că 

doar în sarcina SC Urban SA cade acestă problemă de a nu fi fost capabili de a ocupa în întregime 

piața centrală sau, și-au asumat un grad mic de ocupare la tarífele prevăzute, respectiv în caietul de 

sarcini. Nu  este o mișcare corect morală față de alți competitori, care au participat sau care și-ar fi 

dorit la momentul licitației să participe cu o propunere de redevență, pe calcule făcute, pe această 

sumă. Am o rugăminte, nu este amendament, ci doar o intervenție, să ni se prezinte un raport al SC 

CMI Urban SA asupra administrării pieței centrale, al gradului actual de ocupare, a sumelor încasate și 

a redevenței depuse către primărie, a fluctuației de comercianți care au fost în piață și apoi ne putem 

hotărî asupra acestui proiect de hotărâre.”  

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea – ”completez la ceea ce a zis dl. consilier local Victor 

Marghidan, cred că ar fi o discriminare față de ceilalți contractanți ai spațiilor, pentru că au preluat 

spațiile la tarífele inițiale, iar acum se vor face diminuări la tarife.” 

 D-na Ruxandra Bosovici – Administrator special SC CMI Urban SA -  ”spațiile pentru care noi 

am solicitat diminuarea chiriei, nu au fost ocupate niciodată. Nu facem referire, sub nicio formă, la 

spațiile ocupate prin licitație. În proiectul de hotărâre prezentat este vorba de spațiile comerciale de la 

etajul pieței centrale, care de la început și până în prezent au fost libere, nu s-au ocupat.” 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea – ”și cei care au câștigat licitațiile? ” 

 D-na Ruxandra Bosovici – Administrator special SC CMI Urban SA -  ” dar nu au participat la 

licitație. Spațiile ocupate nu fac obiectul solicitării reducerii chiriilor. Nu sunt în acest proiect de 

hotărâre. Este vorba doar de spațiile rămase libere de la început și până în prezent.” 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”nu ar fi corect și echitabil dacă cineva are un spațiu de 

aceeași suprafață, în aceeași locație, cu un tarif pe mp, și noi am face reducere la vecinul lui, care are 

aceeași suprafață și aceeași locație. Noi discutăm de niște spații care astăzi nu sunt ocupate și nici nu 

au fost.” 

 D-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria – ”Nu au fost ocupate datorită chiriilor mari” 

 Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”Dumneavostră doriți ca piața centrală să rămână 

neocupată?” 

 D-na Ruxandra Bosovici – Administrator special SC CMI Urban SA -  ”nu vorbim de spațiile 

de la parter. Parterul este ocupat în proporție de aproape 100%. Vorbim de spațiile de la etaj.” 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea –”dumneavoastră veniți cu propunerea să diminuăm 

prețurile. Cei care au câștigat licitația au luat la un anumit tarif. Acum vreți să diminuați.” 

 D-na Ruxandra Bosovici – Administrator special SC CMI Urban SA -  ”vreau să mai fac o 

precizare: contractul este în desfășurare de 8 luni, nu de 1 an.” 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian 
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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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind modificarea pct. 4 din anexa la HCL nr. 369 din 28.11.2018 privind 

încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune directă nr. 46782/06.09.2007, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Salubritas S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1302 din 16.01.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

24 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind modificarea HCL nr.77 din 26.02.2016 privind desemnarea 

administratorului special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor acționarului 

majoritar – municipiul Piatra Neamț la S.C. LOCATO S.A. în procedura falimentului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1252 din 17.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

25 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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.336 din 14.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

26 a Consiliului. 

 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 218/2015 privind aprobarea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. 

Cuejdi, nr. 1B; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1878 din 22.01.2019 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; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

27 a Consiliului. 

  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a suprafeţei de 1 

mp teren, situat în incinta Sălii Polivalente, pentru amplasarea unui automat de cafea; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1880 din 20.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

28 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind 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. 1920 din 22.01.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

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

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

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

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

  

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 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.;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1985 din 22.01.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

29 a Consiliului. 

  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică și 

privată a municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2335 din 28.01.2019 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; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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. 

30 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.29 pentru scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații 

destinate telefoniei mobile;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2108 din 23.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

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

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

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

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

  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.30 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;  

      Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1666 din 23.01.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

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

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

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

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

  

 

  Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.32 privind modificarea contractului de concesiune nr.18.684 din 10.12.1999, 

actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2043 din 23.01.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

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

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

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

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

   

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.33 privind documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
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economici, pentru obiectivul de investiții de interes județean:”Reabilitare și modernizare transport 

ecologic”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2203 din 25.01.2019 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 intervine spunând că nu participă la vot. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

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

31  a Consiliului. 

 

  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.34 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în 

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

spațiului alimentație publică tip cafenea;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.550 din 09.01.2019 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 nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun 

respingerea acestuia, precum și votarea acestuia prin vot secret; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot modalitatea de votare 

prin vot secret, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, 

astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 2 

  Voturi valabil exprimate: 21 

    Voturi PENTRU: 5 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 16 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local faptul că 

proiectul de hotărâre a fost RESPINS. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de 

şedinţă - declară închise lucrările şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

   Dl. Romel - Alexandru BÎRJOVEANU– Președinte de ședință –  SS Indescifrabil 

 

 Dl. Andrei ACRISTINEI –  Secretar Municipiu delegat – SS Indescifrabil 

 

 
 

 

 

 

    
 SAPJ/NP/01.02.2019 


