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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr.33.235 din 27.12.2016 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 23.12.2016 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.2608 din 19.12.2016, 
completată prin Dispoziţia Primarului nr.2638 din 22.12.2016, 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 19 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl. 
Consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de 
invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului 
Local, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic, d-na Cătălina Hizan- Director 
Direcția Economică, d-na Simona Varganici - Șef Serviciu Buget – Contabilitate, d-na Dorina Staicu 
– Consilier Primar, dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Domițian 
Nedeianu – Arhitectul Municipiului, 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. 

Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, 
menționând că proiectele nr.26 și nr.27 au fost introduse de ordinea zi prin Dispoziția nr.2638 din 
22.12.2016, de către inițiator.  

Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi,  cu 
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
 

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea majorărilor de întârziere pentru neîndeplinirea obligațiilor 
de către persoanele fizice sau juridice cu care municipiul Piatra Neamț derulează relații contractuale; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului 

Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, 
pe anul 2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 09.12.2016; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.278/27.10.2016 privind aprobarea Organigramei 
și a Statului de funcții ale municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 7. 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 – 
teren cotă parte indiviză; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 8. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra 
Neamţ,  domeniul public; 
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 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul 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 – Primar Dragoş CHITIC 

10. 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 – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă 
către S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta 
complexului comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a construcţiei şi a terenului aferent 
în care a funcţionat CT 20, situate în str.Aleea Ulmilor, către Asociaţia de sprijin a persoanelor cu 
nevoi speciale „Luceafărul”; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 50 mp, 
situat în zona bl. K8 (str. Independenţei) – bl. K10 (str. Unirii), către Unitatea Militară 01407 Piatra 
Neamţ; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de către 
municipiul Piatra Neamț cu companiile specializate în servicii de reclamă si publicitate; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și 
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț- 
teren aferent spațiilor proprietate privată; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de reorganizare a SC CMI Urban SA; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind stabilirea planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 
instrucțiunilor de implementare pentru anul 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 
transport în comun pentru anul 2017; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii 
consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau 
majoritar; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

       23. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.381/2015 privind modificarea convenției de 
novație nr.43.865/2011 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
            24. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.299/2016 privind încheierea unui 
Acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Neamt pentru realizarea proiectului ”Regiunea Nord-Est – 
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Axa Rutiera Strategica 3: Neamt - Bacau, Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - 
Margineni – Făurei – Horia – Ion Creanga – Icușesti – limita judetul Bacau”; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 25. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 
  
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

1. INFORMARE – Raport de Audit extern SC Locativ Serv SRL 
2. INFORMARE – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

 
            Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă –prezintă Consiliului Local proiectele 
de hotărâre nr. 26 și nr.27, introduse pe ordinea de zi prin dispoziția nr.2638/22.12.2016. 
           26. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.190/21.07.2016 privind 
împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în 
societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
           27. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.196/2016 privind stabilirea componenței 
comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
 
            Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind stabilirea majorărilor de întârziere pentru neîndeplinirea obligațiilor 
de către persoanele fizice sau juridice cu care municipiul Piatra Neamț derulează relații contractuale; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.204 din 09.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Direcția Economică; 
 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. 336 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului 
Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.059 din 09.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, 
dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Victor 
Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na 
Consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na consilier local Victoria 
Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus Cristian Tihenea, 
d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan); 
 
             Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, 
pe anul 2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.306 din 14.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Direcția Economică; 
 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. 337 a Consiliului. 
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 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea execuției bugetare la data de 09.12.2016; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.303 din 14.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Direcția Economică; 
 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. 338 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului 
Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.415 din 14.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul 
Resurse Umane; 
 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. 339 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unor parteneriate; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.222 din 13.12.2016 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 aprobat cu unanimitate de voturi. 
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 340 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.7 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. 32.147 din 12.12.2016 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 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Alexandra Moisii). 
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 341 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – 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. 31.907 din 08.12.2016 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. 342 a Consiliului. 
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 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.9 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 
concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.376 din 14.12.2016 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. 343 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.10 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. 32.149 din 12.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Dl. consilier local Adrian Ciobanu prezintă amendamentul comisiei de specialitate nr.5: ”la 
punctul nr.1 din anexa nr.3 prețul de pornire la licitație să fie 100 euro”. 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul 
comisiei, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian 
Ciubotariu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier 
local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Cristian 
Mihalcea, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na consilier 
local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus 
Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan); 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în 
formă inițială, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 
Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. 
Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local 
Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na 
consilier local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local 
Romulus Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan); 
           
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
municipiului Piatra Neamţ; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.368 din 14.12.2016 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. 344 a Consiliului. 
 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.12 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al 
municipiului Piatra Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ, în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.081 din 12.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
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 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. 345 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public 
al municipiului Piatra Neamţ; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.187 din 12.12.2016 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. 346 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.14 privind transmiterea în folosinţă gratuită a construcţiei şi a terenului 
aferent în care a funcţionat CT 20, situate în str.Aleea Ulmilor, către Asociaţia de sprijin a 
persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”;   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.949 din 08.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
 Dl.consilier local Adrian Ciobanu prezintă următorul amendament: ”se închiriază doar 
suprafata de 106,14 mp de la etajul II din Forum Center Mall”; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui 
consilier local Adrian Ciobanu, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. 
Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius 
Ghineț, dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 
local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Claudia Moroiud-na consilier local Alexandra Moisii, 
d-na consilier local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local 
Romulus Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan); 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în 
formă inițială, care a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru și 7 voturi Împotrivă (dl.consilier local 
Romel Alexandru  Bîrjoveanu, dl.consilier local Adrian Ciobanu, dl.consilier local Valentin Ciobanu 
d-na consilier local Luminița Moscalu, dl.consilier local  Obreja Mihai, dl.consilier local Paul 
Pintilie, dl.consilier local Vasile Popescu) și 1 vot Abținere (dl.consilier local Constantin 
Teodorescu); 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.15 privind transmiterea în folosinţă gratuită a construcţiei şi a terenului 
aferent în care a funcţionat CT 20, situate în str.Aleea Ulmilor, către Asociaţia de sprijin a 
persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.949 din 08.12.2016 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. 347 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.16 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 50 
mp, situat în zona bl. K8 (str. Independenţei) – bl. K10 (str. Unirii), către Unitatea Militară 01407 
Piatra Neamţ; 
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  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.951 din 08.12.2016 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. 348 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.17 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiate de către 
municipiul Piatra Neamț cu companiile specializate în servicii de reclamă si publicitate; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31.852 din 07.12.2016 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 RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Victor 
Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na 
Consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na consilier local Victoria 
Păduraru-Chiriac, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus Cristian Tihenea, 
d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan); 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață 
și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț- 
teren aferent spațiilor proprietate privată; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.151 din 12.12.2016 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. 349 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea Planului de reorganizare a SC CMI Urban SA propus 
de administratorul special; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32.587 din 15.12.2016 emis 
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 
Direcția Economică; 
 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. 350 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.20 privind stabilirea planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a 
instrucțiunilor de implementare pentru anul 2017; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.572 din 13.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția 
de Asistență Socială; 
 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. 351 a Consiliului. 
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 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.21 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de 
transport în comun pentru anul 2017; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.571 din 13.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția 
de Asistență Socială; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – propune consilierilor locali amânarea 
proiectului de hotărâre până la prezentarea unui raport de către ADI Urbtrans. 
 Dl. Primar Dragoș Chitic intervine spunând că dacă până la data de 31.12.2016 acest proiect 
de hotărâre nu este aprobat de către Consiliul Local, începând cu luna ianuarie 2017 pensionarii, 
persoanele cu handicap și elevii nu vor mai beneficia de gratuități pe mijloacele de transport în 
comun. 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – propune consilierilor locali o pauză 
de 10 minute pentru consultare. 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – propune următorul amendament: 
”aprobarea criteriilor de acordare a gratuităților doar pentru luna ianuarie 2017”; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul 
formulat, care a fost aprobat cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl.consilier local Romel 
Alexandru  Bîrjoveanu, dl.consilier local Adrian Ciobanu, dl.consilier local Valentin Ciobanu, d-na 
consilier local Luminița Moscalu, dl.consilier local  Obreja Mihai, dl.consilier local Paul Pintilie, 
dl.consilier local Vasile Popescu, dl.consilier local Constantin Teodorescu); 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu 13 voturi PENTRU și 8 voturi 
Abținere (dl.consilier local Romel Alexandru  Bîrjoveanu, dl.consilier local Adrian Ciobanu, 
dl.consilier local Valentin Ciobanu, d-na consilier local Luminița Moscalu, d-na consilier local 
Alexandra Moisii, dl.consilier local  Obreja Mihai, dl.consilier local Paul Pintilie, dl.consilier local 
Vasile Popescu); 
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 352 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii 
consiliilor de administrație ale societăților la care municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau 
majoritar; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.545 din 15.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Biroul 
Resurse Umane și Aparatul Permanent al Consiliului Local; 
 Dl. consilier local Romulus Cristian Tihenea propune următorul amendament: ”criteriile de 
evaluare să fie discutate în Consiliul Local”; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul 
formulat, care a fost aprobat cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl.consilier local Romel 
Alexandru  Bîrjoveanu, dl.consilier local Adrian Ciobanu, dl.consilier local Valentin Ciobanu, d-na 
consilier local Luminița Moscalu, dl.consilier local  Obreja Mihai, dl.consilier local Paul Pintilie, 
dl.consilier local Vasile Popescu, dl.consilier local Constantin Teodorescu); 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu 20 voturi Pentru și 1 vot 
Abținere (dl. Consilier local Constantin Teodorescu); 
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 353 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.23 pentru modificarea HCL nr.381/2015 privind modificarea convenției de 
novație nr.43.865/2011 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 
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  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.487 din 15.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul 
Gospodărie Comunală și Investiții; 
 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. 354 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.24 pentru modificarea anexei la HCL nr.299/2016 privind încheierea unui 
Acord de parteneriat cu Consiliul Județean Neamț pentru realizarea proiectului ”Regiunea Nord-Est 
– Axa Rutieră Strategică 3: Neamț - Bacău, Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț 
- Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limita județul Bacău”; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32.577 din 15.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Direcția 
Dezvoltare și Implementare Proiecte; 
 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. 355 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.25 privind alegerea președintelui de ședință; 
  Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – propune pe dl. Consilier local 
Romulus Cristian Tihenea; 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a aprobat cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Valentin Ciobanu). 
           Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 356 a Consiliului. 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.26 pentru modificarea anexei la HCL nr.190/21.07.2016 privind 
împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile 
comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.191 din 22.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul 
Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 21 
 Voturi valabil exprimate: 21 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 20 
 Voturi CONTRA : 1 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 356 a Consiliului. 
 
 
 Dl. Victor –Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.27 pentru modificarea HCL nr.196/2016 privind stabilirea componenței 
comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.139 din 22.12.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  Serviciul 
Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 
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 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 
 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 
astfel: 
 Total voturi: 21 
 Voturi valabil exprimate: 21 
 Voturi nule: 0 
 Voturi PENTRU : 19 
 Voturi CONTRA : 2 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 
NR. 357 a Consiliului. 
 

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local cele 2 
informări incluse pe ordinea de zi, respectiv Raportul de Audit Extern SC Locativ Serv SRL și 
Informarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. 
 
 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 –  
 
 
 
 
 
SAPJ/NM/27.12.2016      Inspector, 

                                                                                    Nicoleta Matei 
 
 
 


