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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 25.862 din 04.10.2016 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 29.09.2016 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. 1955 din 22.09.2016, completată prin Dispoziţia Primarului nr.1981 din 27.09.2016, 

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 20 consilieri locali. Lipsește motivat: dl. Consilier local –  Adrian 

Grigoraș. 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, d-na Simona Varganici – Sef Serviciu 

Buget-Contabilitate, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciul 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 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului 

verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2016 și a ședinței extraordinare 21.09.2016, care au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform 

Dispoziţiei Primarului nr. 1955 din 22.09.2016, precizând faptul că proiectele de hotărâre nr.27, nr.28 și 

nr.29 au fost introduse pe ordinea de zi, prin  Dispoziţia Primarului nr. 1981 din 27.09.2016.  

D-na Luminița Georgeta Vîrlan – 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 pentru aprobarea propunerii de modificare a HG nr.1382/2009 privind 

transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea A.N.”Apele Române” în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț în scopul depunerii unui 

proiect în cadrul POR 2014-2020, AXA Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, pentru 

continuarea investiției realizate prin proiectul cod SMIS 11176; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE aprobarea unor Rapoarte 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 

3. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de prestări servicii nr.29395 din 10.07.2015, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locatiserv SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

4. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț - 

domeniul public; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al 

municipiului Piatra Neamț; 
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 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

6. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Club Sportiv 

Municipal Ceahlăul, a unor spații din incinta Stadionului Municipal; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de prestări servicii nr.20234/2016 încheiat 

între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietatea privată a 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr.2685/07.02.2013 încheiat 

între municipiul Piatra Neamț și SC SEDPRESS Ceahlăul SRL; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

12. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a stadionului 

municipal Ceahlăul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun imobil către  Agenția 

pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 

Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

            16. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

             17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.287 din 14.09.2012  privind aprobarea 

tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas SA; 

 - iniţiator –Primar Dragoş CHITIC 

    18. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   19. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking 

SA pentru anul 2016; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

             20. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Locativserv SRL pentru anul 2016; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   21. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor hotărâri privind alocarea unor sume de bani 

din bugetul local; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   22. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2016, sesiunea a doua; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

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

persoane juridice; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   24. HOTĂRÂRE  privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil situat în str. Gheorghe Asachi, cartier Văleni, cu destinația 

de ”Birou Comunitar”; 
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 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

  25. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de 

pe raza municipiului Piatra Neamț; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

   26. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

 - iniţiator - Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Intrebări – Interpelări adresate executivului 

  

 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele 

de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1981 din 27.09.2016: 

 

               27.HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii de către Municipiul Piatra Neamț, a unui bun 

imobil cțădire și teren situate în str. Ștefan cel Mare nr.8; 

     - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

               28.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Instituției Prefectului – jud. Neamț a 

unor spații din incinta Stadionului Municipal; 

     - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

   29.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire Hypermarket 

Kaufland, amenajare incintă, amenajare accesuri – sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, panouri 

publicitare, împrejmuire, din b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr.1; 

     - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 

             D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 pentru aprobarea propunerii de completare a HG nr.1382/2009 privind 

transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea A.N.”Apele Române” în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț în scopul depunerii unui 

proiect în cadrul POR 2014-2020, AXA Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, pentru 

continuarea investiției realizate prin proiectul cod SMIS 11176; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.636 din 21.09.2016 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost adoptat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (d-na consilier local Alexandra Amalia 

Mosii). 

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

239 a Consiliului. 

 

            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 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. 24.552 din 20.09.2016 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; 
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Dl. Consilier local Ciubotariu Adrian propune următorul amendament : ”la punctul 1 din 

Anexa nr.3, prețul de pornire la licitație se majorează de la suma de 197 lei/mp, la 220 lei/mp”; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat 

de dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 

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

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

240 a Consiliului.    

 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind modificarea Contractului de prestări servicii nr. 29.395/9013 din 

10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.120 din 15.09.2016 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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

241 a Consiliului. 

      

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind înregistrarea unor investiții, în patrimoniul municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.704 din 21.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

242 a Consiliului. 

 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Piatra Neamţ, situate în Piaţa 22 Decembrie nr. 1 şi B-dul Decebal nr. 72; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.874 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

243 a Consiliului. 

 

            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Club Sportiv 

Municipal Ceahlăul, a unor spaţii din incinta Stadionului Municipal; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.116 din 15.09.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 
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 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. consilier local Cristian Sauciuc propune următorul amendament: ” se aprobă transmiterea 

spațiilor pe o perioadă de 1 an, cu excepția etajului 4 din clădirea administrativă”; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat 

de dl. Consilier local Cristian Sauciuc, care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu). 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

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

244 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind modificarea Contractului de prestări servicii nr. 20.234 din 

28.07.2016, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.477 din 19.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

245 a Consiliului. 

 

            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 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.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.762 din 21.09.2016 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.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

246 a Consiliului. 

 

 

           D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.068 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

247 a Consiliului. 
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat 

al municipiului Piatra Neamţ, situate în str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4 ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.875 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

248 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind modificarea contractului de închiriere nr. 2.685 din 07.02.2013, 

încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.740 din 21.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

249 a Consiliului. 

 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind acceptarea unei donaţii; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.915 din 23.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

250 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Stadionului 

Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.775 din 21.09.2016 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.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea 

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

251 a Consiliului. 
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 

Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.770 din 21.09.2016 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 

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

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

252 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea repartizării unor locuinţe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.780 din 21.09.2016 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Birou Gospodărie Comunală; 

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

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

253 a Consiliului. 

 

                D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.17 privind modificarea anexei la HCL nr.287 din 14.09.2012  privind 

aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas 

SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.754 din 21.09.2016 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală; 

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

acestuia; 

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

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

254 a Consiliului. 

 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe 

anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.906 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: 

”Totalul veniturilor se va majora cu suma de 4.193 mii lei (cod indicator 11.02.02 ”Sume defalcate 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 

municipiilor”). Totalul cheltuielilor se va majora cu suma de 4.193 mii lei capitolul 65.02 
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”Învățământ”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal” (3.933 mii lei), titlul 20 ”Bunuri și servicii” (351 

mii lei), titlul 57 ”Tichete sociale pentru grădinițe” (91 mii lei)”; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

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

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

255 a Consiliului. 

 

            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking 

SA pentru anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.844 din 22.09.2016 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

acestuia; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel 

Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local 

Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian- Adrian, d-na consilier local Luminița Moscalu, dl. 

Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu); 

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

256 a Consiliului. 

 

             D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Locativserv SRL pentru anul 2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.850 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

257 a Consiliului. 

 

           D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.830 din 22.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

258 a Consiliului. 

 

              D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2016, sesiunea a doua; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.834 din 22.09.2016 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 Marius Ghineț propune următorul amendament:”la domeniul Sport, se 

diminuează suma stabilită pentru  Handbal Club Feminin de la 80.000 lei la 60.000 lei, iar cu 

diferența de 20.000 lei se suplimentează Volei Club Municipal cu 10.000 lei și Fundația Boxul 

Nemțean cu 10.000 lei.” 

  Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu propune următorul amendament: ”solicitările Centrului 

pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, respectiv punctul nr.2 și 15 din anexă – Domeniul Cultură 

nu se vor finanța și vor face obiectul unui alt proiect de hotărâre, iar sumele aferente lor vor fi 

distribuite la punctul 26, respectiv Asociația Cultural Social Economică Christiana. Punctele nr.4 și 

13 – Domeniul Cultură, respectiv Palatul Copiilor Piatra Neamț și I Value Europe, vor fi finanțate de 

la Domeniul Tineret și Sport. Suma rămasă de la domeniul Cultură, respectiv 6.350 lei, să fie alocată 

tot la punctul 26, Asociației Cultural Social Economică Christiana”; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentele 

formulate de domnii consilieri locali Marius Ghineț și Adrian Ciubotariu, care au fost aprobate cu 13 

voturi Pentru și 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru, dl. Consilier local 

Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier 

local Olariu Marian- Adrian, d-na consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. 

Consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier local Constantin Teodorescu); 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentele formulate și aprobate, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

259 a Consiliului. 

 

            D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 

persoane juridice; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.831 din 22.09.2016 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 Bîrjoveanu Romel-Cristian propune din partea comisiei de specialitate nr.1 

următorul amendament: ” introducerea pe anexă a solicitării Colegiului Național Petru Rareș, cu 

suma de 3.000 lei pentru organizarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2016”; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat 

de comisia de specialitate nr.1, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre 

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

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

260 a Consiliului. 

  

              D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, a apartamentului nr.1 din imobilul V40, situat în str. Gheorghe Asachi, 

cartier Văleni, cu destinația de ”Birou Comunitar”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.20.316 din 22.09.2016 emis de 

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

Asistență Socială; 

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

acestuia; 
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 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

261 a Consiliului. 

 

             D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea HCL nr. 189/2016 pentru desemnarea consilierilor locali 

să reprezinte Consiliul local, în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe 

raza municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.998 din 23.09.2016 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

acestuia; 

 Dl.Florin Fecic – Secretarul Municipiului aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că 

proiectul de hotărâre privește persoane, astfel se va proceda la înmânarea buletinelor de vot secret. 

Procedura de vot este încercuirea opțiunii dorite. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

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

astfel: 

 Total voturi: 22 

 Voturi valabil exprimate: 20 

 Voturi nule: 2 

 Voturi PENTRU : 20 

 Voturi CONTRA : 0 

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

262 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – informează Consiliul Local că 

proiectul de hotărâre nr.26 va fi supus dezbaterii ultimul pe ordinea de zi. 

 

           D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind închirierea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil 

(clădire şi teren aferent), situat în str. Ştefan cel Mare nr.8; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.915 din 23.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – 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. 

263 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 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; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.341 din 27.09.2016 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; 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

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

263 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.29 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Construire Hypermarket 

Kaufland, amenajare incintă, amenajare accesuri – sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, panouri 

publicitare, împrejmuire, din b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr.1; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.357 din 27.09.2016 emis de 

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

Urbanism şi Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.2 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Dl. Daniel Corpade – Consilier juridic al SC Grup 4 Instalații SA cere permisiunea consilierilor 

locali de a lua cuvântul. 

 Dl. Daniel Corpade – ”am înțeles că raportul comisiei de specialitate este nefavorabil.  Aceleași 

documente au stat și la baza raportului comisiei de specialitate din luna august, când raportul a fost 

favorabil. Care sunt considerendele sau temeiul pentru care în luna august avizul a fost favorabil, fără 

amendamente, iar astăzi, avizul este nefavorabil?” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”nu trebuia să participați la discuțiile comisiei de 

specialiate. ” 

 Dl. Daniel Corpade – ”ședința este publică și putem să participăm. Dacă nu ni se permitea 

accesul nu veneam. Puteați dispune înlăturarea noastră din sală.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”când am ajuns acolo, erați deja la masă. Trebuia să ne 

lăsați să stăm de vorbă, să ne întrebați dacă puteți participa.” 

 Dl. Daniel Corpade – ” să ințeleg că din cauza prezenței noastre acolo s-a dat avizul 

nefavorabil?” 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă - ”nu trageți concluzii pripite, bănuiesc 

că nu ăsta a fost motivul.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”a fost din cauza cetățenilor din acest oraș. Am o scrisoare a 

unui cetățean care nu este de acord cu acest PUZ.” 

 Dl. Consilier local Valentin Ciobanu – ”și eu fac parte din comisia de urbanism. Adresa 

respectivă este scrisă de o singură persoană, nu este voința tuturor cetățenilor din Piatra Neamț. Din 5 

consilieri locali, membri ai comisiei de urbanism, 2 au fost Pentru și 3 au dat aviz negativ. Ca să aveți 

tóate informațiile, PNL a votat Pentru și ceilalți 3, care au dat aviz negativ sunt membri PMP și ALDE. 

Iar scrisoarea la care se face referire, este scrisoarea unui singur cetățean.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”este a unui fost consilier local, care a făcut parte din PNL” 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – ”vă rog să păstrăm o anumită 

tonalitate a intervențiilor” 

 Dl. Consilier local Valentin Ciobanu – ”suntem 23 de consilieri locali. Toți vom vota, dar să nu 

se vorbească în numele tuturor sau în numele orașului Piatra Neamț. Această scrisoare este scrisă de o 

singură persoana, dacă erau 5.000-6.000 de semnături ale oamenilor din orașul Piatra Neamț, atunci aș 

fi fost de acord cu dl. Misăilă.” 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă întreabă consilierii locali dacă sunt și 

alte puncte de vedere pe care vor să le exprime. 

 Dl. Cristian Urcan – Arhitect SC Grup 4 Instalații – ”cred că membrii comisiei au o părere 

pertinentă despre tehnica documentației. Am înțeles toate punctele de vedere, pare rezonabil ca lumea să 

își spună părerea despre proiect, poate o dezbatere publică, nu am mai întâlnit chestia asta în faza de 

aprobare a unui asemenea proiect. O părere a unei persoane este totdeauna binevenită. Nu cred că este 

relevant să spunem din ce partid sunt membrii comisiei. Dacă sunt puncte de vedere care pur și simplu 

suscită întrebări referitoare la acest PUZ...”  

 Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu –”la ședința pe comisii din 31 august 2016, materialul a 

fost pus la dispoziția consilierilor locali cu 2 ore înainte pentru a fi studiat. A fost prezentată aceeași 

documentație și de această dată, materialul a fost studiat de prima dată. Concluzia este aceeași.” 

 Dl. Consilier local Marius Ghineț - ”v-ați rezolvat problema juridică?” 
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 Dl. Daniel Corpade – ”un litigiu nu se rezolvă de pe azi pe mâine. Am avut termen de judecată 

prim pe 23 septembrie, dar la Judecătoria Piatra Neamț fiind grevă, nu s-a soluționat niciun litigiu, decât 

cele urgente. ” 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 12 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

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

Consilier local Mihalcea Cristian, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia 

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

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

local Luminița Georgeta Vîrlan ) și 10 voturi PENTRU. 

 Cu privire la RESPINGEREA proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 265 a Consiliului. 

 

D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Consilier local Cristian Mihalcea propune pe dl. Consilier local Victor Adrian Marghidan. 

 D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Mihalcea). 

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

266 a Consiliului. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița – Georgeta Vîrlan – declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

 

 

D-na Luminița – Georgeta VÎRLAN –  

 

 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 

 

 

 

 Șef S.A.P.J.,       Intocmit, 

           Oana SÂRBU                                                            Insp.Nicoleta Matei 
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