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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 12.03.2020 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

 

 

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.616 din 06.03.2020, 

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 - Secretar General al Municipiului şi 20 consilieri locali. 

Lipsește: dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Fecic 

Vespasian – Director Direcția Patrimoniu, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, dl. 

Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și 

Organizare Evenimente, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului local și ai 

mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului supune aprobării Consiliului Local Procesul 

Verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2020, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi; 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi; 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.9 și 

nr.10, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi; 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările 

și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

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

anul 2020  

      - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

  2.HOTĂRÂRE privind asocierea U.A.T. Piatra Neamț cu SC Kaufland România SCS pentru 

construire acces centru comercial, str. Bistriței intersecție cu str.Aurel Vlaicu; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

 3.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unor bunuri imobile aflate în proprietatea 

publică a municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.6068 din 25.02.2020, încheiată între 

Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  

 5.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil-teren, aparținând 

municipiului Piatra Neamț, Dealul Cozla, în suprafață de 199 mp, în vederea amenajării de tiroliene 

suspendate, platforme plecare-sosire, platformă aeriană, zonă copii; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu  



 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente, care fac 

obiectul contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, actualizat, încheiat între municipiul Piatra 

Neamț și SC Publiserv SA; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 

întreținere spații verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat 

între S.C. C.M.I. URBAN S.A. si Municipiul Piatra Neamt;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.5/2020 a 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii cu trei luni a Contractului de delegare de gestiune 

nr.46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.;                    
         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – 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.7677 din 10.03.2020 emis de 

către compartimentele 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. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

85 a Consiliului. 

  

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind asocierea U.A.T. Piatra Neamț cu SC Kaufland România SCS pentru 

construire acces centru comercial, str. Bistriței intersecție cu str.Aurel Vlaicu; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7647 din 09.03.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

86 a Consiliului. 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind schimbarea destinației unui bun imobil aflate în proprietatea publică 

a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7635 din 09.03.2020 emis de 

către compartimentele 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. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

87 a Consiliului. 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Notei de negociere nr.6068 din 25.02.2020, încheiată între 

Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7635 din 09.03.2020 emis de 

către compartimentele 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. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

88 a Consiliului. 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil-teren, în 

suprafață de 199 mp, situat în Piatra Neamț, Dealul Cozla, punct Trei Coline, în vederea amenajării de 

tiroliene,  tiroliene suspendate, platforme plecare-sosire, platformă aeriană, zonă copii; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7780 din 10.03.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

89 a Consiliului. 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente, care fac 

obiectul contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, actualizat, încheiat între municipiul Piatra 

Neamț și SC Publiserv SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7578 din 09.03.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost aprobat cu 14 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na consilier local d-na 

Alexandra Moisii, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac 

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

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

90 a Consiliului. 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 

întreținere spații verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat 

între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul Piatra Neamt; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7696 din 09.03.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 



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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

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

91 a Consiliului. 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu Direcția de Asistență Socială 

a municipiului Piatra Neamț, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.5/2020 a 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7811 din 10.03.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

92 a Consiliului. 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 pentru aprobarea prelungirii cu trei luni a Contractului de delegare de 

gestiune nr.46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7749 din 10.03.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – 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. 

93 a Consiliului. 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8058 din 12.03.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel Bîrjoveanu, d-na 

Consilier local Gogu Craiu Nicoleta Crina, dl. Consilier local Cristian Tihenea, dl. Consilier local 

Mihai Vartic) și 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Victor 

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

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

Vîrlan Luminița). 

  

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

  Dl. Consilier local Cătălin Misăilă informează Consiliul Local că ar trebui inițiat un proiect de 

hotărâre privind prelungirea perioadei de plată a bonificației de 10%, pentru plata cu anticipație a 

impozitului pe clădiri/pe teren/pe mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către 



contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, prevăzută până la 31 martie 2020, prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.362 din 28.11.2019. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic răspunde că cetățenii pot plăti on-line, iar prelungirea bonificației se 

poate face doar printr-o lege și nu prin hotărâre de consiliu local. De asemeni, aduce la cunoștința 

consilierilor locali faptul că Primaria municipiului asigură pachete cu hrană și alte materiale necesare, 

persoanelor aflate în carantină. Prin Direcția de Asistență Socială s-au livrat acestor persoane micul 

dejun: conservă de carne de vită, lapte de vacă, lapte praf, brânză tartinabilă, parizer, ceai, zahăr, gem, 

pate, pâine semialbă, margarină, napolitate, biscuiți, eugenii, compot de fructe, apă. Pentru persoanele 

aflate în carantină se va livra 3 mese calde pe zi pentru toată perioada șederii în carantină la Piatra-

Neamț. Știrea cu livrarea acestor produse expirate nu se confirmă. Toate produsele  sunt ambalate de 

fabrica producătoare, au fost verificate împreună cu reprezentanții prefecturii in jurul pranzului, sunt în 

regulă și au termenul de garanție valabil. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil 

 

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

 

 

 

 

 

 
SAPJ/Ds.II/1 ex./NP/16.03.2020 

 

 

 

 

 

 


