CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 23161 din 02.09.2016
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2016 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. 1763 din 24.08.2016, completată prin Dispoziţia Primarului nr.1787 din 29.08.2016,
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, Administratorul
public - dl. Bogdan Pușcașu, Secretarul Municipiului – dl. Florin Fecic şi 20 consilieri locali. Lipsește
motivat: dl. Consilier local – Constantin Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl.
Dragoş Ştefan – consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-na Cătălina
Hizan- Director Direcția Economică, dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi,
dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Simona Varganici – Sef Serviciu BugetContabilitate, 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 aduce la cunoștința Consiliului Local ca
astăzi este ziua limbii române, drept pentru care, în semn de respect față de limba națională, vor fi
ascultate două strofe din imnul național.
D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului
verbal al ședinței ordinare din data de 21.07.2016, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na Luminița Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei Primarului nr. 1763 din 24.08.2016, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr.20 a fost
introdus prin Dispoziţia Primarului nr. 1768 din 29.08.2016.
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 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – primar –Dragoș CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Taxe și
Impozite;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de
educație timpurie antepreșcolară în anul 2016-2017;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie
antepreșcolară;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele
persoane juridice;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” doamnei profesoarei Elena
Botez;
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- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construire Hypermarket Kaufland,
amenajare incintă, amenajări acces - sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, panouri publicitare,
împrejmuire – B-dul G-ral Dăscălescu nr.1;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
9.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.287/14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru
activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas SA;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
10.HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center,
situat în str. Cuejdi nr.1B, de către Partidul Forța Națională – Filiala Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
11.HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitații publice în vederea închirierii unei suprafețe
de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unui totem publicitar;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
12.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri Asociației Club
Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
13.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 Dragoș CHITIC
14.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune
nr.58.952 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
15.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.316 din 17.10.2013 privind trecerea din domeniul
public al municipiului Piatra Neamt în domeniul public al statului a caminului internat nr. 2 și a cantinei
de la Colegiul Tehnic de Transporturi prin Hotarâre de Guvern;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
16.HOTĂRÂRE privind 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 Dragoș CHITIC
17.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de prestări servicii nr.29.395/9013 din
10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
18.HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.89/2015 și transmiterea în folosință gratuită către
Asociația Uniunea Județeană a Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice a bunului imobil în suprafață de
45,86 mp, situat în B-dul Decebal bl.I4;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
19.HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului, pe anul
2016, către Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, în vederea achiziționării de ghiozdane pentru
elevi;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
1.
INFORMARE privind raportul anual al Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț,
cu privire la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela sa, pentru anul 2015;
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele
de hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1787 din 29.08.2016:
2

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea convenției de plată dintre Alpha Bank România SA și
Municipiul Piatra Neamț asupra creanței supusă executării silite;
- iniţiator – Primar Dragoș CHITIC
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe
anul 2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.585 din 25.08.2016 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 prezintă următorul amendament:
”având în vedere adresa AJFP Neamț nr.25208/30/08.2016 prin care ni se comunică influențele
asupra repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal din
învățământul preuniversitar de stat pe anul 2016, se va modifica bugetul local astfel:
Totalul veniturilor se va majora cu suma de 2.135 mii lei, cod indicator 11.02.02 –
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor și totalul cheltuielilor se va majora cu suma de 2.135 mii lei la capitolul
65.02 – Învățământ, titlul 10 – Cheltuieli de personal, în vederea finanțării drepturilor prevăzute de
Legea nr.85/2016 și a restanțelor aferente titlurilor executorii”.
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 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.
222 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Taxe și
Impozite;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.354 din 24.08.2016 emis 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;
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.
223 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de
educație timpurie antepreșcolară în anul școlar 2016-2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.671 din 29.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de
Asistență Socială Piatra Neamț;
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.
224 a Consiliului.
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.4 privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie
antepreșcolară;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.578 din 25.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisiile de specialitate nr.3 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.
225 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele
persoane juridice;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.654 din 25.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă prezintă următorul amendament: ”este
vorba de o solicitare lansată către Primăria Piatra Neamț de către Centrul de Cercetări Biologice Stejarul
Piatra Neamț, sucursala Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Științe Biologice
București, care organizează în perioada 6 – 9 septembrie în municipiul nostru, a 12 –a ediție a
simpozionului național Plante Medicinale Prezent și Perspective, cu participare internațională. Au foarte
mulți invitați din străinătate: Olanda, Anglia, Bulgaria, Norvegia, Serbia, Polonia și au solicitat suma de
15.000 lei. Comisia de specialitate a propus acordarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea acestui
simpozion. Astfel, propun următorul amendament: introducerea în anexă a solicitării Centrului de
Cercetări Biologice Stejarul Piatra Neamț și acordarea sumei de 10.000 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 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.
226 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra
Neamț, d-nei profesoare Elena BOTEZ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22202 din 23.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
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: 22
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU : 21
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Voturi CONTRA : 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
227 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuinţe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.498 din 25.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.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.
228 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construire Hypermarket
Kaufland, amenajare incintă, amenajări acces - sens giratoriu, amplasare totem, imbiss, panouri
publicitare, împrejmuire – B-dul G-ral Dăscălescu nr.1;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.635 din 18.07.2016 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;
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă dă cuvântul reprezentanților SC Grup 4
Instalații SA și SC ACI Bistrița SA.
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA
înmânează consiliului local și executivului împuternicirile din partea societăților pe care le reprezintă,
precum și unele materiale în susținerea proiectului de hotărâre.
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA –
”mulțumesc pentru faptul că mi se permite să iau cuvântul. Reprezint cele două societăți, așa cum am
mai spus. Acest proiect se derulează de aproximativ 4 ani de zile. Deci de 4 ani de zile încercăm să
implementăm acest proiect. Am înțeles că avizul comisiei de urbanism este unul favorabil și aș dori să îi
rog pe domnii consilieri să analizeze, întrucât de votul lor depinde derularea acestui proiect. Locația este
pe str. G-ral Dăscălescu, unde este sensul giratoriu, sunt 3 parcele acolo, iar soluția de trafic a fost
aprobată în prealabil de către autoritatea locală și de către comisia de circulație. Vreau să vă mulțumesc
încă o dată și celor dinaintea dumneavoastră, domnului arhitect șef, domnului secretar pentru că am
gasit tot sprijinul până acum. Este o investiție importantă pentru oraș și pentru Kaufland, care își dorește
demult o astfel de locație. Suntem astăzi la momentul în care pleacă sau rămân cu un singur magazin,
dacă nu se implementează proiectul. Avem o durată limită. Până la anul viitor trebuie implementat,
respectiv executat proiectul, investiția costă undeva la nivelul de 4,5 – 5 milioane de euro. Este greu să
estimez acum. Înseamnă 150 locuri de muncă, înseamnă impozite și taxe locale. Este bine pentru toată
lumea. De ce Grup 4 și ACI Bistrița? Pentru că până în acest moment au investit aproximativ 3 milioane
de lei. Urmează să mai plătească niște bani. S-a făcut achiziția terenului de către ACI Bistrița de la
autoritatea locală, prin licitație publică, caiet de sarcini, etc. Vă rog să verificați. Ne-am trezit cu un
litigiu, au dat în judecată autoritatea locală și societățile noastre. După ce am stat 3 ani de zile, până
când s-a judecat litigiu la Înalta Curte de Casație și Justiție, când autoritatea locală a redevenit
proprietar. Este un fenomen care nu pot sa mi-l explic, nu vreau să mă uit nici intr-o parte, nici în alta,
as vrea să cântăriți pentru dumneavoastră, dacă considerați că este important pentru municipiul Piatra
Neamț, și nu mai repet. Am fost invitat în Germania, dacă nu se finalizează, nu trece P.U.Z.-ul, nu se
demarează construcția, cel târziu la începutul anului ca să se poată închide anul viitor, se renunță la
locație. În puterea dumneavostră de analiză și în votul dumneavoastră stă decizia. Vă spun cu toată
sinceritatea, sunt un om aproape de 60 de ani, sunt lucruri care poate de-a lungul anilor le-am înteles,
dar aici, după 4 ani de zile, nu mai pot să ințeleg. Cu toată sinceritatea, sunt copil de la țară, părinții mei
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au 10 ani de școală împreună, dar nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Eu fac parte din garda veche, am fost
membru de partid, am puterea să o spun că sunt un om decent. Dar vă rog din suflet analizați pentru
oraș, pentru oameni și vă rog gândiți în spirit constructiv. Vă rog din suflet. Vă mulțumesc. Dacă doriți
explicații dl. Arhitect Urcan este aici de față și vă rog să îl intrebați.”
Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu - ” din documentație reiese că intr-adevăr sunt probleme
de litigiu și aș vrea totuși să le pun și eu în evidență, pentru că ele au reieșit din documentație. În primul
rând este foarte interesant, că societatea Grup 4 Instalații, care intenționează să construiască un
hypermarket Kaufland, are ca obiect de activitate lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru
fluide. Aceasta este activitatea principală. Mi s-a părut destul de... dar nu este o motivație pentru a
polemiza pe tema asta. Suprafața afectată de lucrările pe care intenționați să le faceți, inclusiv cele
adiacente supermarketului Kaufland, societatea Grup 4 Instalații este proprietar doar pe suprafața de
3.325 mp. Din certificatul de urbanism, titular de certificat Grup 4 Instalații, nu apare și SC ACI
Bistrița, ati spus că sunteți împreună. Acolo este trecut doar Grup 4 Instalații și ca atare, m-am referit ca
și constructor, este doar Grup 4 Instalații. Extrasele de plan cadastral și extrasele de carte funciară nu
sunt actualizate la zi. Este o cerință care stă la baza aprobării PUZ-ului. Este o cerință expresă, deci
rețineti, la zi. Toate documentele, planurile cadastrale, extrase carte funciară sunt de la sfârșitul anului
2015, luna a 11-a, a 12-a. Este posibil ca de la sfârșitul anului trecut și până acum, regimul terenurilor să
fi suferit modificări. Suprafața de teren de 2332 mp, aparține lui ACI Bistrița, care este de altfel
justificat în certificatul de urbanism. Totuși lipsește copia după extrasul de carte funciară pentru această
suprafață. Dar proprietarul suprafeței este trecut în certificatul de urbanism. Suprafața de 4.470 mp
aparține dlui Strungariu Viorel, lucru verificat și chiar din documentele de la cartea funciară, care sunt
în copie. Mai mult decât atât la pct B16, din extrasul de carte funciară, se stipulează că modificarea
antecontractului de vânzare-cumpărare nr.2114/18.11.2014, care a stat la baza notării promisiunii de
vânzare – cumpărare încheiată între Strungariu Viorel, în calitate de promitent-vânzător și SC Grup 4
Instalații SA, în calitate de promitentă- cumpărătoare, pentru suma de 759.773 Euro, în sensul
prelungirii duratei acestuia până la data de 03.12.2015. Este demult depășită. Este stipulat expres.
Lipsește și o copie după planul cadastral pentru terenul de 440 mp al primăriei municipiului, probabil
astea se vor rezolva, nu insist asupra acestui punct. Tot ce a fost atașat la proiectul de aprobare pentru
PUZ nu conține ce ar fi trebuit, deși, într-un cuprins al documentației sunt trecute ca fiind.
Documentația de urbanism întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, ale HG
nr.525/1996, planșele se vor întocmi pe ridicarea topografică actualizată de OCPI”.
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA –
”încerc să vă răspund la fiecare întrebare, dumneavoastră și colegilor dumneavostră, dar voi face o
precizare la început și la final. Faptul că se aprobă un PUZ are vreo importanță vis-a-vis de ridicarea
acestui magazin? Poate să își permită cineva să demareze construcția dacă nu are autorizație de
construire oriunde în țara asta, mai ales în municipiu, reședință de județ? Are? Mergem mai departe, la
primul punct. Din ce ați enumerat dumneavostră acolo, eu nu am știință, de asta am rugat pe dl. Arhitect
să vină, tot ce mi s-a cerut, a fost pus la dispoziție. Obiectul de activitate, Grupul 4, la data cand s-a
înființat, în 1991, după ce s-a trecut de la un regim la altul, la vremea respectivă realiza partea de
instalații și s-a trecut acolo obiectul principal. Nu poți să scrii mai mult. Vă pot pune la dispoziție ce
anume a construit Grup 4 Instalații în acest domeniu. Vă pot da exemplu: Bowmax Cluj, proiect la
cheie, investiție ce o găsiți pe internet, investiție de 8 milioane de euro. Cel puțin 3 magazine, Kaufland
s.a.m.d. Deci lucrări edilitare. Mergem mai departe. ACI Bistrița. Nu mi s-a cerut niciun document. ACI
Bistrița înseamnă antepriza de construcții și instalații Bistrița. Ați spus că este proprietarul unui teren.
Este un proiect de asociere, de asta a venit la licitație ACI Bistrița, când autoritatea locală a scos la
licitație terenul. Este antecontract de vânzare-cumpărare, între ACI Bistrița și Grup 4, în care vând
împreună teren și construcții. Ultima lucrare pe care o finalizează acuma împreună cu Grup 4 este un
campus școlar, investiție de 5 milioane de euro. Verificați pe internet, este procesul verbal de recepție.
Cu sală de sport, cu cantină, cu școală, cu cămin și așa mai departe.
Tot ce mi se cere vă pun la dispoziție, sper să fie înregistrată ședința de consiliu, tot ce am spus,
vin cu argumente și nu sunt povești. Dacă ceva lipsește, vă rog să îmi atrageți răspunderea civilă,
penală, cum vreți dumneavoastră. Faptul că se permite, de către autoritatea locală, să se edifice, dacă în
P.U.G.-ul orașului este prevăzut, nu cumva există alte interese? A câștigat Primăria și Consiliul Local
la Înalta Curte, prin sentință civilă definitivă și irevocabilă. Cand s-a facut vanzarea-cumpărarea cu ACI
Bistrița, la doar o săptămână mai apare un litigiu, că se dorește din nou acest teren, de către aceeași
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firmă. Dumneavoastră, la nivel de consilier local, gândiți o investiție de 5 milioane de euro pentru
municipiu, 150 locuri de muncă. Proiectul a mai fost pe ordinea de zi și luna trecută, prezența mea aici
și a arhitectului este pentru a lămuri niște probleme, ca între oamnei care se respectă unii pe alții. Dacă
nu se dorește, nicio problemă, dacă considerați că este important pentru municipiu, pentru oamenii din
zonă, cereți-mi ce documente doriți, vi le pun la dispoziție fără niciun fel de rezervă. Toate investițiile
făcute până acum, 3 milioane de lei, avansul dat la dl. Strungariu, din cauza cui credeți că nu s-a obținut
PUZ-ul? De ce ACI Bistrița nu a plătit diferența de preț? Pentru că a apărut litigiul. Primăria are sentința
civilă definitivă și irevocabilă de la Înalta Curte, oare în țara asta Înalta Curte nu mai are credibilitate?
Sunteți proprietar, se face public anunțul, vine la licitație o singură firmă, se face actul de vânzare
cumpărare, se plătește conform caietului de sarcini 30%, înainte de a se plati cei 70% apare litigiul.
Vreau să mă opresc aici, fără alte discuții și alte interpretări. Dacă este important îl votați, nu afectează
cu nimic PUZ-ul, tot ce doriți vi se pune la dispoziție, fără nicio rezervă, sper să fie înregistrată ședința.”
Dl. consilier local Adrian Ciubotariu – ”extrasul de plan cadastral, cât și extrasul de carte
funciară, care se solicită, sunt documente suport pentru obținerea acestui PUZ, și mai mult decât atât
trebuie să fie la zi, consider că nu trebuie aduse ulterior aprobării proiectului de hotărâre. ”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA – ”
domnule consilier, puteți să spuneți nu se aprobă, și aveți cuvântul meu de onoare că eu nu mai vin la
dumneavoastră. Eu credeam că dumneavoastră ca și membru al consiliului local vă puneți întrebarea de
ce este litigiul acolo? Cum s-a făcut vânzarea? Oare de ce? Sunt 700.000 lei care lipsesc din bugetul
primăriei Piatra Neamț, oare de ce nu s-a plătit?”
Dl. consilier local Adrian Ciubotariu –”dumneavoastră veniți cu niște proiecte pe care le
expuneți în fața noastră. Eu am studiat o documentație, și am făcut o afirmație.”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA –”
domnule consilier nu știți de contractul cu dl. Strungariu, nu știți de litigiu și de faptul că primăria
încasează banii?”
Dl. consilier local Adrian Ciubotariu –”nu știu.”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA – ”aveți
rectificări de buget.”
D-na consilier local - Păduraru-Chiriac Victoria - ”maniera în care ne prezentați problemele, ați
apelat la partea emoțională, utilizați termeni să ne sensibilizați, dar vă rog, noi suntem consilieri. De ce
v-ați supărat așa de tare? Aveți dreptul să depuneți tot ce vi se cere și apoi reluăm discuția pe această
hotărâre.”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA –”d-na
consilier, am spus că tot ce mi s-a cerut am adus. Eu sunt un om temperamental și sper că nu am jignit
pe nimeni. Dar se pune problema că știm de antecontractul d-lui Viorel Strungariu, dar nu știm de cei
700.000 lei, deși aveți rectificări de buget.”
D-na consilier local - Păduraru-Chiriac Victoria – ”nu speculați”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA – ”nu
speculez. Vă spun foarte serios, dacă considerați că există și legal se poate, sub rezerva documentelor
solicitate de dl. consilier, vi le pun la dispoziție în 48 de ore. ”
D-na consilier local - Păduraru-Chiriac Victoria – ”noi vă dăm dreptul să aduceți actele,
supunem spre aprobare, vedem ce hotărâm și apoi reveniți cu această solicitare ”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA – ”cred
că este prea târziu. Sunt 4 ani de zile.”
Dl. Arhitect Cristian Urcan – ” documentația este în primărie de foarte multă vreme. Ea a trecut
printr-o comisie de urbanism. A fost analizată de oameni care parcurg astfel de documentații, citesc,
observă. Noi personal avem o corespondență cu primăria Piatra Neamț pe care v-o punem la dispoziție
dacă doriți, prin care ne-au fost solicitate anumite documente. Faptul că ele sunt disponibile, noi le
putem aduce.”
Dl. consilier local Adrian Ciubotariu –”dumneavoastră ar trebui să știți ce acte trebuie depuse,
noi suntem de diverse meserii și tot dumneavostră trebuie să ni le prezentați.”
Dl. Primar Dragoș Chitic - ”nu mă transform în avocatul nimăniu, dar eu cred că atât primarul,
cât și Consiliul Local trebuie să creeze condiții favorabile pentru investitori să investească în Piatra
Neamț. Lucrul acesta nu cred că îl poate contesta nimeni, doar îl dorește. Din punctul meu de vedere,
atâta timp cât acest proiect de hotărâre conține în spate documente semnate de compartimentele de
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specialitate și de compartimentul juridic, este clar că el poate fi considerat un document complet pregătit
pentru ședința de consiliu. Mai mult decât atât, constatăm că în ședința de urbanism, de luni, s-a dat aviz
favorabil. În comisia de urbanism, oricare consilier local, în ziua de luni, la comisii, putea să ceară
documente suplimentare, care considera că nu află la baza materialului respectiv. Susțin această părere
că dacă nu se aprobă în Consiliul Local acest proiect, este blocat un proiect de investiții în Piatra Neamț
de 5 milioane de euro, un proiect de investiții care va genera taxe și impozite la bugetul local, care va
schimba aspectul urbanistic al zonei, va crea 150 locuri de muncă. Propun să îl ascultăm și pe Secretarul
Primăriei, care este jurist și este în măsură să ne răspundă care din cele două părți are dreptate în
discuția care se poartă aici.”
Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ” nu știu dacă este potrivit să concluzionez eu cine
are dreptate, în schimb câteva observații cred că sunt neapărat de făcut. În primul rând faptul că la
comisiile de specialitate, dumneavostră consilierii locali care în timpul ședinței ridicați o sumedenie de
probleme, nu aveți niciun punct de pus și emiteți un aviz favorabil în baza căruia noi nu mai umblăm la
acel material de ședință, de la data ședinței de comisii până la data ședinței. Trebuie să vă hotărâți ori
sunteți de acord cu un proiect fără niciun fel de amendament, sunteți comisie de specialitate, ori nu
sunteți de acord, dați aviz negativ și proiectul se reîntoarce la aparatul de specialitate. Pe de altă parte,
toate discuțiile legate de regimul juridic al terenurilor, trebuie lămurite până în momentul emiterii
autorizației de construire. Acolo solicitantul trebuie să fie titularul unui drept real asupra terenului.
Astăzi aveți pe masă aprobarea unui PUZ, a unor reglementări urbanistice. Nu văd rostul unor discuții
legate de antecontracte, de diferențe de preț. Astăzi, primăria deține un drept de ipotecă pe o parte din
terenul aferent P.U.Z.-ului pentru 700.000 lei, care este condiționat de aprobarea acestui P.U.Z. Dacă
nu, pierderea financiară a primăriei este de 1 milion lei, pentru că firma cumpărătoare a achitat deja
avansul de 300.000 lei și va trebui să îl restituim, în condițiile în care proiectul nu se va mai derula.
Toate aceste discuții trebuie lămurite în momentul emiterii autorizației. De asta nu am luat în calcul
multele semne de întrebare cu privire la acel teren. Pot să mai apară schimbări de proprietate. Odată
planul urbanistic zonal aprobat, la momentul solicitării autorizației cine este proprietarul terenului poate
edifica acea construcție.”
Dl. Consilier local Valentin Ciobanu – ”fac parte din comisia de urbanism și am fost în acea
comisie. Sunt total surprins de ceea ce se discută aici, pentru că în comisie am votat în unanimitate aviz
favorabil. In momentul de față noi nu dăm autorizația de construire pentru acest hypermarket. Se dă
aprobarea unui P.U.Z.. Când se emite autorizația, aceasta nu se poate face fără document justificativ al
proprietarului, respectiv faptul că deține acel teren sau grup de terenuri. În comisia de urbansim
proiectul de hotărâre a trecut fără nicio problemă. În Piatra Neamț nu vin investitori, este o problemă
majoră, iar când vin nu îi lăsăm să investească, chiar dacă unii zic că ne transformăm într-un oraș în
care se fac numai achiziții. Din aceste investiții vom atrage și investitori care să facă tot ce avem nevoie
pentru o municipalitate. ”
Dl. Gansca Gicu-Agenor – reprezentant SC Grup 4 Instalații SA și SC ACI Bistrița SA –”îmi
cer scuze, nu am vrut sa jignesc pe nimeni. Am investit peste 3 milioane de lei, dacă nu facem
magazinul nu încasăm nimic. Rămânem cu banii în aer. În 4 ani am făcut cel puțin 40 de drumuri către
Piatra Neamț. ”
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 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, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 ).
Cu privire la RESPINGEREA proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 229 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.9 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;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.388 din 24.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
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 RESPINS cu 8 voturi Pentru și 14 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. Consilier local Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Cătălin Misăilă, 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 ).
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.10 privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center,
situat în str. Cuejdi nr.1B, de către Partidul Forța Națională – Filiala Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.841 din 18.08.2016 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.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 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.
230 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.11 privind organizarea unei licitații publice în vederea închirierii unei suprafețe
de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unui totem publicitar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.860 din 18.08.2016 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 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Valentin Ciubotaru).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
231 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.12 privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri Asociației Club
Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.247 din 23.08.2016 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.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 RESPINS cu 8 voturi Pentru și 14 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. Consilier local Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Cătălin Misăilă, 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
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Secuiu Radu Constantin, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița
Georgeta Vîrlan ).
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.13 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;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.600 din 26.08.2016 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.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.
232 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune
nr.58.952 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.608 din 26.08.2016 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;
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.
233 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.15 pentru abrogarea HCL nr.316 din 17.10.2013 privind trecerea din domeniul
public al municipiului Piatra Neamt în domeniul public al statului a căminului internat nr. 2 și a cantinei
de la Colegiul Tehnic de Transporturi prin Hotarâre de Guvern;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.609 din 26.08.2016 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.
234 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.16 privind 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;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.044 din 22.08.2016 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.5 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
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D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 8 voturi Pentru și 14 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. Consilier local Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Cătălin Misăilă, 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 ).
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.17 privind modificarea contractului de prestări servicii nr.29.395/9013 din
10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.465 din 25.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.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 RESPINS cu 8 voturi Pentru și 14 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. Consilier local Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Cătălin Misăilă, 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 Vârlan ).
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.18 privind abrogarea HCL nr.89/2015 și transmiterea în folosință gratuită către
Asociația Uniunea Județeană a Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice a bunului imobil în suprafață de
45,86 mp, situat în B-dul Decebal bl.I4;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.964 din 19.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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.
235 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.19 privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului, pe
anul 2016, către Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, în vederea achiziționării de ghiozdane
pentru elevi;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.665 din 29.08.2016 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de
Asistență Socială Piatra Neamț;
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.
236 a Consiliului.
D-na Luminița – Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea convenției de plată dintre Alpha Bank România SA și
Municipiul Piatra Neamț asupra creanței supusă executării silite;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27.784 din 29.08.2016 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.
237 a Consiliului.
Pe ordinea de zi a ședinței, potrivit pct. II, din Dispoziția Primarului nr. 1763 din 24.08.2016, a
fost introdus Raportul anual al Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, cu privire la activitatea
societăților comerciale aflate sub tutela sa, pentru anul 2015. Acesta a fost adus la cunoștința
consilierilor locali, odată cu proiectele de hotărâre mai-sus dezbătute.
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 –

Intocmit,
Insp. Nicoleta Matei

SAPJ/NM/02.09.2016
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