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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 07.09.2020 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

- DESFĂȘURATĂ ON LINE -  
 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), 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.1429 din 

02.09.2020,  Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din 

26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu 

Local se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru 

împiedicarea răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din 23.03.2020. 

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

Luminița –Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar şi 17 consilieri locali. 

Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, d-na consilier 

local Alexandra Amalia Moisii și dl. consilier local Tudor Sălăvăstru. 

Președintele de ședință – dl. Constantin Teodorescu,  dl. Andrei Acristinei – Înlocuitor al 

Secretarului General al Municipiului, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență 

Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic participă la ședintă 

în sala de ședințe a consiliului local, coordonând desfășurarea ședinței și din punct de vedere tehnic, 

împreună cu d-na Cristina Apetroaiei– Compartiment IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu 

Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente și un 

reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință constată faptul că, urmare a apelului 

nominal, la ședință participă 19 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Consilier local Florian Beteringhe informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.1, nr.3 și nr.4. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

  
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2020;  

      - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.186/23.07.2020 privind stabilirea unor măsuri 

în vederea organizării serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în ciclul 

antepreșcolar 2020-2021, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2; 

      - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

  3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Fundația Sf. Ioan Calabria – Răcăciuni și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în cadrul proiectului ”SUPORT – 

Servicii integrate pentru deprinderi de viață     independentă”; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Sprijin încheiat între Direcția de Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț și Ministerul Muncii și Protecție Socială, în cadrul proiectului 

”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID -19”; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 



 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local 

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

pe anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24737 din 04.09.2020 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. 

 Primarul Municipiului – dl. Dragoș Chitic propune următorul amendament: ”suma de 

400.000 lei de la cap.84.02 – Transporturi, subcapitolul 03.03 – Străzi se transferă la cap. 65.02 – 

Învățământ”;  

 Dl. Consilier local Mihai Obreja informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune la vot amendamentul formulat de 

către dl. Primar Dragoș Chitic, care a fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, dl. Consilier local 

Florian Beteringhe și dl. Consilier local Mihai Obreja nu participă la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu cu 17 voturi Pentru, dl. Consilier 

local Florian Beteringhe și dl. Consilier local Mihai Obreja nu participă la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 240 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.186/23.07.2020 privind stabilirea unor măsuri 

în vederea organizării serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în ciclul 

antepreșcolar 2020-2021, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24449 din 02.09.2020 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință- 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. 241 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Fundația Sfântul Ioan Calabria și Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în cadrul proiectului ”SUPORT – Servicii 

integrate pentru deprinderi de viață  independentă”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24438 din 02.09.2020 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, dl. Consilier local Florian Beteringhe nu a aprticipat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 242 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Acordului de Sprijin încheiat între Direcția de Asistență 



Socială a municipiului Piatra Neamț și Ministerul Muncii și Protecție Sociale, în cadrul proiectului 

”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID -19”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24438 din 02.09.2020 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, dl. Consilier local Florian Beteringhe nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 243 a Consiliului. 

 

  

   

 II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

  

  

  Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – SS Indescifrabil 

 

Dl. Andrei Acristinei – Înlocuitor al Secretarului General al Municipiului – SS 

Indescifrabil 
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