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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.  14741 din 31.05.2016 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 26.05.2016 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit.e, art. 68 alin.1 şi art. 115 

alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 1076 din 19.05.2016, Viceprimarul desemnat – dl. Dragoş Chitic, a convocat Consiliul 

Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Chitic - Viceprimar desemnat, dl. Vasile Popescu - 

Viceprimar, dl. Cătălin Misăilă – Consilier local delegat, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. 

Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 16 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl.consilier local Adrian 

Grigoraș și d-na consilier local Ana Ionită. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana 

Sârbu – Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului 

Permanent al Consiliului Local,  dl. Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management Integrat, 

dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi 

Management Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Dragoș Chitic – Președinte de ședință supune la vot Procesul Verbal al şedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 21.04.2016, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 1076 din 19.05.2016.  

Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că în lipsa persoanelor 

nominalizate de către PSD spre a fi validate în funcția de consilier local, proiectele de hotărâre nr.1 și 

nr.2 vor fi retrase de pe ordinea de zi, întrucât persoanele respective nu pot depune jurământul. 

Dl. Dragoș Chitic – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu modificările şi 

completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

           

          1. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Nistor Olga; 

                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

          2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Iftode Mihai Robert; 

                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

          3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al muncipiului Piatra Neamț, pe anul 2016; 

                - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.14/22.01.2016 privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2016-2017; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri aparținând Grădiniței cu 

program normal nr.19 - Ciritei; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

             6. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în 

municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC  



 2 

          8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.80/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

 9.  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract de prestare a serviciului de 

salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

 10.  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a serviciilor publice de 

salubrizare nr.34093/04.08.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și Asociația dintre SC 

Brantner Servicii Ecologice SRl și Brantner Walter GmbH; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

      11.  HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de permanență din zona 1 Mai Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

      12.  HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

  13.  HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 

persoane juridice; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

           14.  HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.83/24.03.2016 privind unele măsuri pentru 

asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de reprezentare în instanță a Direcției Taxe și Impozite 

Piatra Neamt; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

           15. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu, pe o perioadă de 1 an, din incinta Complexului 

Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, de către Partidul Social Românesc – Filiala Neamţ 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

           16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate pentru realizarea serviciului 

de gestionare a unităţilor locative din municipiul Piatra Neamţ pentru anul 2015; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

      17. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.197 din 27.05.2010 privind completarea Anexei nr. 

2 la Contractul de concesiune nr.46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. 

Salubritas S.A; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.11.475 din 25.04.2016, încheiată între 

Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.R.L.; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

19. HOTĂRÂRE privind predarea din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra 

Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului de drum judeţean DJ 157 Horia-

Trifeşti-Mărgineni-Izvoare-Piatra Neamţ, situat în intravilan km 45+000-47+747; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 107/2015 privind modificarea HCL nr. 316 din 

30.10.2014; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

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

32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

22. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.5 din HCL nr.59 din 26.02.2016 privind transmiterea în 

folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spații din incinta Complexului Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Asociații neguvernamentale, non-profit; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

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

vânzarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 

parte indiviză; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 
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24. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

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

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

25. 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 Vasile POPESCU 

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului partial al terenurilor, proprietatea privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

27. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu 

din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Asociaţia Născută Înger; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

28. HOTĂRÂRE privind apartamentarea în două unități individuale a documentaţiei cadastrale 

identificată prin NC 61426; 

 - iniţiator – Viceprimar Vasile POPESCU 

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în 

spaţiu pentru alimentaţie publică tip Cafenea şi Pizzerie şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 

Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru 

municipiul Piatra Neamț, 2016-2020; 

 - iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC 

 

             

  

              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.561 din 18.05.2016 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 

       Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

148 a Consiliului.    

 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.14/22.01.2016 privind organizarea rețelei școlare a unităților 

de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2016-2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13295 din 16.05.2016 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

149 a Consiliului.    
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind completarea valorii de inventar a unei clădiri aparținând Grădiniței cu program 

normal nr.19 – Ciritei; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.297 din 16.05.2016 emis de 

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

Economică; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

150 a Consiliului 

 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.448 din 17.05.2016 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– 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. 

151 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de priorități în soluționarea cererilor 

de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.416 din 17.05.2016 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– 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. 

152 a Consiliului. 

 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.067 din 12.05.2016 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții; 

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

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– 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. 

153 a Consiliului. 
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             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 9 privind aprobarea modelului de Contract de prestare a serviciului de salubrizare al 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.681 din 18.05.2016 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Dragoș Chitic– 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. 

154 a Consiliului.  

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 10 pentru modificarea contractului de concesiune a serviciilor publice de salubrizare 

nr.34093/04.08.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamț și Asociația dintre SC Brantner Servicii 

Ecologice SRL și Brantner Walter GmbH; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.581 din 18.05.2016 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

155 a Consiliului. 

 

              Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind aprobarea înființarea Centrului de Permanență din Zona 1 Mai Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10545 din 13.05.2016 emis de 

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

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

156 a Consiliului. 

 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13596 din 18.05.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 15 voturi Pentru și 4 voturi Impotrivă (dl.consilier local Victor Marghidan, d-na consilier 

local Ana Monda, dl.consilier local Neculai Timaru, d-na consilier local Luminița Vârlan) 

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

157 a Consiliului. 
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Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane 

juridice; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13765 din 19.05.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 16 voturi Pentru și 4 voturi Impotrivă (dl.consilier local Victor Marghidan, dl.consilier local 

Neculai Timaru, d-na consilier local Luminița Vârlan); 

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

158 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 privind unele măsuri pentru asigurarea asistenței juridice și a serviciilor de reprezentare în 

instanță a Direcției de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13985 din 23.05.2016 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

 Comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

159 a Consiliului. 

 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. 

Cuejdi, nr.1B, către Partidul Social Românesc –Filiala Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12863 din 11.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

160 a Consiliului. 

 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind aprobarea Raportului anual de activitate pentru realizarea serviciului de gestionare 

a unităţilor locative din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2015; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12859 din 11.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

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

161 a Consiliului. 
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             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 pentru abrogarea HCL nr.197/27.05.2010 privind completarea Anexei nr.2 la Contractul 

de concesiune nr.46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi SC Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11845 din 06.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

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

162 a Consiliului. 

 

            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.18 privind aprobarea Notei de negociere nr.11.475 din 25.04.2016, încheiată între Comisia 

de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi SC Publiserv SRL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11475 din 06.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 18 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Neculai Timaru). 

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

163 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind predarea din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ în 

administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului de drum judeţean DJ 157 Horia-Trifeşti-

Mărgineni-Izvoare-Piatra Neamţ, situat în intravilan, între km 45+000-47+747;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12399 din 06.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

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

164 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 pentru completarea HCL nr.107 din 31.03.2015 privind modificarea HCL nr.316 din 

30.10.2014;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.360 din 16.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

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

165 a Consiliului. 
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 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 privind modificarea contractului nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul 

Piatra Neamţ şi SC Parking SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.372 din 16.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

166 a Consiliului. 

 

             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.22 pentru abrogarea art.5 din HCL nr.59 din 26.02.2016 privind transmiterea în folosinţa 

gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. 

Cuejdi, nr.1B, către Asociaţii neguvernamntale, non-profit; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12.943 din 11.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

167 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.23 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ - teren cotă 

parte indiviză; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.515 din 17.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

168 a Consiliului. 

 

           Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.24 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren aferent 

spaţiilor proprietate privată; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13521 din 17.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

169 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.25 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. 13.673 din 18.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliuliu Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 15  voturi PENTRU și 4 voturi Împotrivă (dl.consilier local Victor Marghidan, dl. consilier 

local Iulius Trapiel, dl.consilier local Neculai Timaru, d-na consilier local Luminița Vârlan). 

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

170 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind aprobarea inventarului parţial al bunurilor imobile proprietate privată şi publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.667 din 18.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 ale Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

171 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.27 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din incinta 

Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, către Asociaţia Născută Înger; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.276 din 16.05.2016  emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 ale Consiliului Local au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre şi propun adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu 17 voturi PENTRU și 2 voturi Împotrivă (dl.consilier local Victor Marghidan și dl. Consilier 

local Luminița Vârlan). 

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

172 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.28 privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 61426, în două 

unităţi individuale identificate prin NC 61426-C1-U1 şi NC 61426-C1-U2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.334 din 16.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

 Comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 
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 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

173 a Consiliului. 

 

Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.29 privind aprobarea PUD + Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în spaţiu 

pentru alimentaţie publică tip Cafenea şi Pizzerie şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie 

nr.3, bl.B2, sc.C, ap.44; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8056 din 12.05.2016 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune adoptarea acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu RESPINS cu 2 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl.consilier local Ion Cazacu, dl.consilier 

local Gheorghe Deaconu, dl.consilier local Viorel Ilisei, dl.consilier local Victor Marghidan, dl.consilier 

local Cătălin Misăilă, dl.consilier local Neculai Timaru, d-na consilier local Luminița Vârlan) și 10 

voturi Abținere (d-na consilier local Monica Anton, dl. consilier local Dragoș Chitic, dl. consilier local 

Gheorghe Dumitreasa, d-na consilier local Ecaterina Iliesi, dl. consilier local Vasile Ouatu, dl. Vasile 

Popescu, dl. consilier local Constantin Teodorescu, dl. consilier local Ghiocel Tonco, dl. consilier local 

Trapiel Iulius, dl. consilier local Viorel Strungariu).  

Se adoptă HOTĂRÂREA NR. 174 a Consiliului Local de RESPINGERE a PUD + 

Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în spaţiu pentru alimentaţie publică tip Cafenea 

şi Pizzerie şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr.3, bl.B2, sc.C, ap.44. 

 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.30 privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru municipiul 

Piatra Neamţ, 2016-2020; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.918 din 20.05.2016 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală; 

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

acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

175 a Consiliului. 

 

            Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.31 pentru rezilierea Contractului de societate civilă nr.54.838 din 23.10.2007 şi abrogarea 

HCL nr.71 din 22.02.2007 privind aprobarea încheierii unei asocieri între municipiul Piatra Neamţ, SC 

“F.C.Ceahlăul” SA Piatra Neamţ şi Asociaţia Club Sportiv “Ceahlăul 05”, în vederea administrării şi 

utilizării Stadionului Municipal “Ceahlăul”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 14.104 din 23.05.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

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

acestuia. 

 Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

176 a Consiliului. 
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             Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă, dă cuvântul d-lui Manea Aurel. 

   Dl. Manea Aurel – solicită un răspuns din partea Consiliului Local cu privire la modul de 

calcul al taxelor și impozitelor local. Menționează că acestea au crescut, deși în alte orașe au rămas 

aceleași.  

 Dl. Dragoș Chitic– Viceprimar desemnat răspunde că acestea nu au fost majorate, dar pentru că 

s-a modificat modalitatea de calcul a impozitului pe teren prin Codul Fiscal, Consiliul Local a fost 

nevoit să aplice modificările la nivel local. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Dragoș Chitic– Preşedinte de şedinţă – declară închise 

lucrările şedinţei. 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

 

Dl. Dragoș CHITIC– Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 

 

 

 

 

 

 
SAPJ/NM/25.04.2016 

 


