
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 26412 din 22.09.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 17.09.2020 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

- DESFĂȘURATĂ ON LINE -  
 

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, cu modificările și completările ulterioare, prin 

Dispoziţia Primarului nr.1466 din 10.09.2020, 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: d-na Luminița –Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan 

Gavrilescu- Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public şi 20 consilieri locali. Lipsește 

d-na consilier local Moisii Amalia Alexandra. 

Președintele de ședință – dl. Constantin Teodorescu, d-na Oana Sârbu – Secretarul General 

al Municipiului, dl. Andrei Acristinei – Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic, 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 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului supune la vot procesele verbale 

ale ședinței ordinare din 27.08.2020 și ședinței extraordinare din data de 07.09.2020, care au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință 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 pentru modificarea HCL nr.209/27.08.2020 privind aprobarea 

documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - parte componentă a 

serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;  

         - iniţiator – Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;  

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Sfinții Părinți Ioachim și 

Ana”, a unui bun imobil situat în Aleea Plaiului f.n., în vederea înființării unei cantine sociale; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 5.HOTĂRÂRE privind asocierea UAT Municipiul Piatra Neamț cu SC Kaufland România 

SCS pentru construire prelungire strada Uzinei până la intersecția cu str. Aurel Vlaicu; 



    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de prestări servicii pentru funcționarea 

Pârtiei de schi, în perioada sezonului de iarnă 2020-2021; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

  

  

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.209/27.08.2020 privind aprobarea 

documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - parte componentă a 

serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25320 din 10.09.2020 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

de hotărâre. 

 Dl. 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. 244 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25177 din 08.09.2020 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 - 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. 245 a Consiliului. 

   

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25476 din 11.09.2020 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.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 RESPINS cu 3 voturi PENTRU, 9 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl.Consilier local Adrian Ciubotariu, 

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

Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac 

Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na consilier 



local Luminița Vîrlan) și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier 

local Romel Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Aurora 

Ene, d-na consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, d-na 

Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu și dl. Consilier local Mihai Vartic). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Sfinții Părinți Ioachim și 

Ana”, a unui bun imobil situat în Aleea Plaiului f.n., în vederea înființării unei cantine sociale;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25404 din 10.09.2020 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil și propune respingerea 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. 246 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind asocierea UAT Municipiul Piatra Neamț cu SC Kaufland 

România SCS pentru construire prelungire strada Uzinei până la intersecția cu str. Aurel Vlaicu; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25546 din 11.09.2020 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 - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 247 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unor contracte de prestări servicii pentru funcționarea 

Pârtiei de schi, în perioada sezonului de iarnă 2020-2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25405 din 10.09.2020 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 - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă  (dl.Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

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

Sălăvăstru și d-na consilier local Luminița Vîrlan) și 3 voturi Abținere (dl.consilier local Misăilă 

Cătălin, dl consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 248 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25676 din 14.09.2020 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. Consilier local Victor Marghidan propune ca amendament ”votarea pe puncte”; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

punctul nr.1 din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea cu 25% a 

prețului de pornire la licitație”; 

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

care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 6 voturi Împotrivă (dl.Consilier local Adrian Ciubotariu, 

dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local 

Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na consilier local Luminița 

Vîrlan) și 4 voturi Abținere (dl.consilier local Cristian Mihalcea, dl.consilier local Misăilă Cătălin, 

dl consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot punctul nr.1 din anexă, în 

formă inițială, care a fost RESPINS cu 3 voturi Pentru (dl.Consilier local Apetrei George, 

dl.Consilier local Duma Florin și dl.Consilier local Bogdan Gavrilescu), 6 voturi Împotrivă (dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl.Consilier local Cristian Mihalcea, dl.Consilier local Cătălin 

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

Consilier local Tudor Sălăvăstru) și 13 voturi Abținere. 

 

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

punctul nr.2 din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea cu 10% a 

prețului de pornire la licitație”; 

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

care a fost ADOPTAT cu 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl.consilier local Misăilă Cătălin și 

dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot punctul nr.2 din anexă 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere 

(dl.consilier local Misăilă Cătălin și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

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

amendamentul adoptat (la punctul 2 din anexă), care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 2 voturi 

Abținere (dl.consilier local Misăilă Cătălin și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 249 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25424 din 10.09.2020 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. Consilier local Victor Marghidan propune ca amendament ”votarea pe puncte”; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

punctul nr.1 din anexa proiectului de hotărâre. 

  

 



 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot punctul nr.1 din anexă, 

care a fost RESPINS cu 5 voturi Pentru (dl.Consilier local Apetrei George, dl.Consilier local  

Bîrjoveanu Romel Alexandru, dl.Consilier local Duma Florin și dl.Consilier local Bogdan 

Gavrilescu și dl. Consilier local Tihenea Cristian ) și 17 voturi Abținere. 

 

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

punctul nr.2 din anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot punctul nr.2 din anexă, 

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

Ciubotariu, d-na consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, dl. Consilier local Adrian Grigoral, dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin 

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

Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na consilier local 

Luminița Vîrlan). 

  

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

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

na consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, dl. Consilier local Adrian Grigoral, dl. Consilier local 

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

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

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

  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra 

Neamț Etapa II: Strada Dărmănești – Strada Obor – Strada Petru Rareș – Bulevardul Dacia – Strada 

Ștefan cel Mare – Strada Eroilor – Piața 22 Decembrie – Strada Calistrat Hogaș – Strada Alexandru 

cel Bun – Strada Mihail Sadoveanu –Strada Liliacului – Strada Ozanei – Strada Dimitrie Leonida – 

Bulevardul 9 Mai – Aleea Tineretului – Strada Bistriței – Strada Petru Movilă” și aplicarea la 

„Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25877 din 15.09.2020 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

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

a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl.consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 250 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind alegerea Președintelui de ședință; 

  Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – invită consilierii locali să facă propuneri 

pentru alegerea Președintelui de ședință. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune pe dl. Consilier local Mihai Obreja. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot propunerea d-lui consilier 

local Adrian Ciobanu, care a fost RESPINSĂ cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl.Consilier 

local Apetrei George, dl.Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Duma Florin, dl. 

Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor 

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

Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local 

Cristian Tihenea și d-na consilier local Luminița Vîrlan). 

 

 

 



 Dl. Consilier local Apetrei George propune pe dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot propunerea d-lui consilier 

local George Apetrei, care a fost RESPINSĂ cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier local Apetrei George,  

dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local 

Luminița-Georgeta Vîrlan), 1 vot Împotrivă (d-na consilier local Gogu-Craiu Crina - Nicoleta) și 16 

voturi Abținere, dl. Consilier local Cristian Tihenea nu a participat la vot. 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu propune pe d-na consilier local Luminița Georgeta 

Vîrlan. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot propunerea d-lui consilier 

local Bogdan Gavrilescu, care a fost APROBATĂ cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Mihai Obreja), iar dl. Consilier local Cristian Tihenea nu a participat la 

vot. 

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

propunerea adoptată, care a fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. 

Consilier local Mihai Obreja), iar dl. Consilier local Cristian Tihenea nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 251 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 

 

D-na Oana SÂRBU - Secretar General al Municipiului – SS Indescifrabil 
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