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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.26926 din 14.10.2016 

F- SAPL- 03 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 13.10.2016 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.2060 din 07.10.2016, completată 

prin Dispoziția Primarului nr. 2148/13.10.2016, Primarul Municipiului- dl. Dragoş Chitic a convocat 

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

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul 

Municipiului,  dl. Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 18 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl. 

Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Adian Grigoraș, dl. Consilier local Paul Pintilie. 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. Puiu-

Vespasian Fecic- Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, d-na Dorina Staicu – consilier al 

primarului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- 

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

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr. 2060/07.10.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr.7 și nr.8 sunt 

introduse pe ordinea de zi prin  Dispoziţia Primarului nr.2148 din 13.10.2016.  

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

1. HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț a investițiilor 

executate la adăpostul pentru câini, situat în str. Dimitrie Bolintineanu f.n. și transmiterea acestora către 

SC Salubritas SA; 

 - iniţiator –Primar Dragoș Chitic 

          2.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu Consiliul Județean Neamț, Poliția 

Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, în vederea asigurării unui climat de siguranță 

și ordine publică în cartierul Văleni II; 

                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

          3.HOTĂRÂRE  privind aprobarea cesiunii părților sociale deținute de către SC CMI Urban SA la 

SC Publiserv SRL,  în favoarea municipiului Piatra Neamț; 

                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

          4.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.245/29.09.2016 privind modificarea contractului de 

prestări servicii nr.20.234/2016 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL; 

                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

         5.HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.264/29.09.2016 privind transmiterea în administrarea 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ a unor spaţii din incinta clădirii administrative a Stadionului 

Municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr. 18; 

                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

         6.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională (ADR) Nord - Est, a unui bun imobil – clădire „Monte Carlo”, situat în Aleea Tineretului nr. 

1; 

                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 

   Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă Consiliului Local proiectele de 

hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2148 din 13.10.2016: 

7.HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.250 din 29.09.2016 și dobândirea de către  Municipiul 

Piatra Neamț a unor bunuri imobile de la SC NEPI FOURTEEN MANAGEMENT SOLUTIONS SRL; 
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                          - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

     8.HOTĂRÂRE privind modificarea formei juridice a SC PUBLISERV SRL în SC PUBLISERV 

SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 

            Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,  domeniul 

public, a unor investiţii executate la adăpostul de câini fără stăpân; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.221 din 07.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

268 a Consiliului. 

         

           Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu Consiliul Județean Neamț, 

Poliția Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, în vederea asigurării unui climat de 

siguranță și ordine publică în cartierul Văleni II; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.278 din 07.10.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

269 a Consiliului. 

 

             Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea cesiunii părților sociale deținute de către SC CMI Urban SA 

la SC Publiserv SRL, în favoarea municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.280 din 07.10.2016 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

270 a Consiliului. 

 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind rectificarea H.C.L. nr.245 din 29.09.2016 privind modificarea 

contractului de prestări Servicii nr.20.234/2016 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv 

SRL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.218 din 07.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

271 a Consiliului. 

 

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 pentru revocarea H.C.L. nr.264 din 29.09.2016 privind transmiterea în 

administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ a unor spaţii din incinta clădirii administrative a 

Stadionului Municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr. 18; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.261 din 07.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

272 a Consiliului. 

 

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională (ADR) Nord - Est, a unui bun imobil – clădire „Monte Carlo”, situat în Aleea Tineretului nr.1; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.930 din 23.09.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

273 a Consiliului. 

 

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind revocarea HCL nr. 250 din 29.09.2016 şi dobândirea de către 

Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri imobile de la S.C. NEPI FOURTEEN MANAGEMENT 

SOLUTIONS S.R.L.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.700 din 12.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

274 a Consiliului. 

 

Dl. Victor Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea modificării formei juridice a SC Publiserv SRL, în SC 

Publiserv SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.782 din 13.10.2016 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget Contabilitate; 

 Dl. Victor Adrian Marghidan – 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. 

275 a Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Victor Adrian Marghidan– Preşedinte de şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Victor Adrian MARGHIDAN – Preşedinte de şedinţă –  

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 

 

Șef S.A.P.J.,                     Inspector, 

                   Oana SÂRBU                    Nicoleta MATEI  

 
SAPJ/NM/18.10.2016 

 


