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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.28.399 din 31.10.2016 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.10.2016 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. 42 alin.3-7, art.117 

lit.f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr. 

2214 din 20.10.2016, rectificată prin Dispoziţia Primarului nr.2218 din 21.10.2016, modificată prin 

Dispoziția Primarului nr.2260/26.10.2016, Primarul Municipiului – dl. Dragoş Chitic a convocat 

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

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, Viceprimarul Municipiului – 

dl.Bogdan Gavrilescu, Viceprimarul municipiului – d-na Luminița-Georgeta Vîrlan, Secretarul 

Municipiului – dl. Florin Fecic şi 21 consilieri locali. 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. Cătălin 

Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management 

Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea proceselor 

verbale ale ședintei de îndată din 11.10.2016, ședinței extraordinare din 13.10.2016 și a ședinței 

ordinare din data de 29.09.2016, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

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

Dispoziţiei Primarului nr. 2214 din 20.10.2016, rectificată prin Dispoziţia Primarului nr.2218 din 

21.10.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr.25, nr.26 și nr.27 au fost introduse pe ordinea 

de zi, iar proiectul de hotărâre nr.16 a fost retras, prin  Dispoziţia Primarului nr. 2260 din 26.10.2016.  

Dl. Victor- Adrian Marghidan – 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 rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale municipiului 

Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 

2017, privind aparatul de specialitate, Direcția Taxe și Impozite, Direcția de Asistență Socială și 

Poliția Locală Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe 

și Impozite; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării ”Programului de îmbunătățire a eficienței 

energetice pentru municipiul Piatra Neamț 2016-2020”; 
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 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată 

prin NC 62271, reprezentând suprafața de 44858 mp teren situat în  cartier Speranța, str. Izvoare 

nr.151; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață 

și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață 

și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamț - teren cotă parte indiviză; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea prețurilor de piață 

și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamț - teren aferent unor spații proprietate privată; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind emiterea acordului în vederea solicitării autorizației de 

construire pentru poartă acces auto și pietonal de către U.J.C.C. Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune nr.32.468 din 

31.07.2015, încheiat între municipiului Piatra Neamț și  SC Parking SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13.HOTĂRÂRE privind transformarea în contract de închiriere, a contractului de 

asociere nr.36.984 din 01.11.2011 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Euromedia 

Group SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14.HOTĂRÂRE privind inventarul parțial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Juvenala, a 

centralei termice – CT 19; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            16. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Nevăzătorilor 

Filiala Neamț, a centralei termice CT 50; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

             17. HOTĂRÂRE privind  scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, a unor 

suprafețe de teren pentru amplasare panouri publicitare; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

    18. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.362/26.11.2015 privind 

completarea regulamentului de funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe 

domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț; 

                          - iniţiator –consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru 

   - consilier local Obreja Mihai 

   - consilier local Ciobanu Valentin 

   -  consilier local Moscalu Luminița 

   - consilier local Ciobanu Adrian 

   - consilier local Olariu Adrian 

   - consilier local Popescu Vasile 

   - consilier local Teodorescu Constantin 
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   -  consilier local Pintilie Paul 

   19. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, 

recreere și religie”; 

 - iniţiator – consilier local Sauciuc Cristian 

             20. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” domnului Ionuț 

Ștefănescu; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   21. HOTĂRÂRE privind aprobare PUZ și RLU aferent – SCHIMBARE FUNCȚIUNE 

URBANISTICĂ IMOBIL STR. BISTRIȚEI NR.2 DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ 

MIXTĂ (locuințe colective, comerț, Servicii, alimentație publică), în vederea schimbării 

destinației, modernizării și extinderii clădirii existente pentru amenajare magazin ”PENNY 

MARKET”; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

             22. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui parteneriat; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   23. HOTĂRÂRE  privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de 

piață a bunului imobil – construcție si teren, situat în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.8 și 

cumpărarea acestuia de la Fundația Caritatea; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

      24. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în Mall 

Forum Center, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 
 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

1.  Informare privind procedura reglementată de Legea nr.111/2016 pentru aprobarea 

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice; 

 

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

de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr.2260 din 26.10.2016: 

 

25. HOTĂRÂRE  privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra 

Neamț, domnului Gheorghe Bunghez; 

 - iniţiator – Viceprimar – Luminița Georgeta Vîrlan 

26. HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în 

sezonul rece 2016-2017; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentației pentru atribuirea directă a contractului de 

delegare a gestiunii, a activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcție a acestora pe timp de ploaie și îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.679 din 24.10.2016 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; 
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 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

276 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.952 din 17.10.2016 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. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

277 a Consiliului.    

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.212 din 23.08.2016 emis de 

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

Resurse Umane; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

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

acestuia; 

 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. 

278 a Consiliului. 

      

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice aferent anului 2017 

pentru municipiul Piatra Neamț, Direcția de Taxe și Impozite, Direcția de Asistență Socială și Poliția 

Locală Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26993 din 17.10.2016 emis de 

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

Resurse Umane; 

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

acestuia;  

 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. 

279 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.236 din 18.10.2016emis de 

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

Taxe și Impozite; 

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

acestuia; 
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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. 

280 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea actualizării ”Programului de îmbunătățire a eficienței 

energetice pentru municipiul Piatra Neamț 2016-2020”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.391 din 19.10.2016 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Proiecte; 

 Comisiile de specialitate nr.3 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 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. 

281 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 62271, reprezentând suprafaţa de 44.858 m.p. teren situat în cartier Speranţa, str. Izvoare nr. 151; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.989 din 17.10.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 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. 

282 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 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. 27.126 din 18.10.2016 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 avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia 

cu următorul amendament: ”dublarea prețurilor cuprinse în Rapoartele de evaluare”; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comisiei de 

specialitate nr.5, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul formulat și aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

283 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 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; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.124 din 18.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

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

acestuia; 

 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. 

284 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 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. 27.122 din 18.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transporturi; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia 

cu următorul amendament: ”dublarea prețurilor cuprinse în Rapoartele de evaluare”; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comisiei de 

specialitate nr.5, care a fost respins cu 14 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă. 

 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 14 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian 

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

local Marius Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 

dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia Moisii, d-na Consilier local 

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

Sauciuc, dl. Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na 

Consilier local Vîrlan Luminița- Georgeta). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către 

U.J.C.C. Neamţ, a autorizaţiei de construire pentru poartă de acces auto şi pietonal; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.810 din 13.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transporturi; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 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. 

285 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.143 din 19.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transporturi; 

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

acestuia; 
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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. 

286 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind transformarea în contract de închiriere a contractului de asociere nr. 

36.984 din 01.11.2011, încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Euromedia Group S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.140 din 18.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transporturi; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia 

Moroiu, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. 

Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier 

local Vîrlan Luminița- Georgeta). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23.780 din 18.10.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transporturi; 

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

acestuia; 

 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. 

287 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind modificarea HCL nr. 267 din 27.08.2015 şi transmiterea în folosinţă 

gratuită a construcţiei, a coşului de fum şi a terenului aferent în care a funcţionat CT 19, situate în str. 

Constantin Mătase f.n., către Asociaţia Juvenala; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.101 din 18.10.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia 

Moroiu, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. 

Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier 

local Vîrlan Luminița- Georgeta). 
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Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.213 din 18.10.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor- Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl.consilier local Ciobanu Adrian, dl. 

Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru, dl. Consilier local Obreja Mihai, d-

na Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile 

dl.Consilier local Radu Constantin Secuiu, dl.Consilier local Constantin Teodorescu și dl.Consilier local 

Romulus Cristian Tihenea); 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind modificarea anexei la HCL nr. 362/26.11.2015 privind completarea 

Regulamentului de funcţionare a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor 

de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.505 din 20.10.2016 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 avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul aprobat, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Impotrivă (dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia 

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

Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Tihenea 

Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița- Georgeta). 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie” ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27547 din 21.10.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

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

acestuia; 

 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. 

288 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra 

Neamț, domnului Ionuț Ștefănescu; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.493 din 20.10.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

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

acestuia; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 

astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi valabil exprimate: 22 

 Voturi nule: 1 

 Voturi PENTRU : 19 

 Voturi CONTRA : 3 

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

289 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare funcţiune urbanistică 

imobil, strada Bistriţei nr. 2, din zonă industrială în zonă mixtă (locuinţe colective, comerţ, servicii, 

alimentaţie publică), în vederea schimbării destinaţiei, modernizării şi extinderii clădirii existente pentru 

amenajare magazin „PENNY MARKET”, acces auto şi pietonal, spaţii parcare, alei şi platforme 

betonate, împrejmuire, sistematizare verticală, reţele edilitare, amplasare totem publicitar şi firme 

luminoase; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.868 din 20.10.2016 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost aprobat cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu). 

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

290 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația 

Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27761 din 25.10.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

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

acestuia; 

            Dl. Consilier local Vasile Popescu propune următorul amendament: ”Asociația să plătească și 

utilitățile la vestiare .” 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de 

domnul consilier local Vasile Popescu, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Impotrivă;  

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în 

forma inițială, care a fost RESPINS cu 7 voturi Pentru și 15 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian 

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

local Marius Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 

dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia Moisii, d-na Consilier local 

Maria-Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl.consilier local Vasile 

Popescu, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier 

local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița- Georgeta) și 1 vot Abținere (dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu). 
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            Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea valorii de piaţă şi 

cumpărarea bunului imobil – construcţie şi teren, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 8; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.521 din 26.10.2016 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 avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 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. 

291 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu 

din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Patronatul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.522 din 21.10.2016 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 avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

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

acestuia; 

 Dl. Victor - Adrian Marghidan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 14 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Ghineț, dl. Consilier local Victor-Adrian Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Amalia Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia 

Moroiu, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl.consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier 

local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Tihenea Cristian-

Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița- Georgeta). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra 

Neamț, domnului Gheorghe BUNGHEZ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.742 din 25.10.2016 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

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

acestuia; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului 

astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi valabil exprimate: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi PENTRU : 14 

 Voturi CONTRA : 9 

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

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în 

sezonul rece 2016-2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27799 din 25.10.2016 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.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

293 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea documentației pentru atribuirea directă a contractului de 

delegare a gestiunii, a activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27774 din 25.10.2016 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

acestuia; 

 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. 

294 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – face vorbire despre Informarea pentru procedura 

reglementată de Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, din cadrul Pct. II – Întrebări, Interpelări a convocării ședintei. Se vor lua 

măsuri la nivelul Consiliului Local și al societăților subordonate. Informarea de pe ordinea de zi este un 

rezumat la ceea ce urmează să se facă, iar în ședința din luna noimebrie va fi un proiect de hotărâre de 

declanșare a procedurii și de opțiune: dacă pentru consiliile de administrație procedura va fi făcută prin 

cadrul consiliului local sau se va opta pentru desfășurarea procedurii la nivelul fiecărei societăți 

comerciale în parte.  

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Victor - Adrian Marghidan – declară închise lucrările 

şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Victor - Adrian MARGHIDAN – Președinte de ședință -  

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  

 

 
 Șef S.A.P.J.,       Intocmit, 

           Oana SÂRBU                                                              Insp.Nicoleta Matei 

 

 
SAPJ/NM/01.11.2016 


