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MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și juridic 
Nr. 16461 din 15.06.2017 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 13.06.2017 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziția nr.1041 din 06.06.2017, modificată prin 

Dispoziția nr. 1062 din 08.06.2017, Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al 

Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

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

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, d-na Oana Sârbu – înlocuitor secretar 

municipiu şi 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Claudia 

Moroiu și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş 

Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu 

Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, d-na 

Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, d-na 

Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Cristina Movilă - Șef Birou Resurse Umane și 

dl.Bogdan Pușcașu – Administrator Public şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 20 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi,  cu modificările 

ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

          

   1. HOTĂRÂRE privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții ”Piața Centrală 

Sfântul Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț str. Baltagului nr.8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul 

Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.123/25.05.2017 privind alocarea unor sume de bani 

din cap.67.02 – ”Cultură, recreere și religie” și din Cap.65.02 - ”Învățământ”; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.76/30.03.2017 privind modificarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra 

Neamț, pe anul 2017; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     7. HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în 

administrarea directă a municipiului Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor 

obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura 

educațională din Municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Parohia 

”Sfântul Ioan Domnesc” Piatra Neamț; 
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- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  

  

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind preluarea pe bază de protocol a obiectivului de investiții ”Piața Centrală Sfântul 

Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț str. Baltagului nr.8, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15231 din 07.06.2017 emis de către 

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

Comunală și Investiții; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”Reformularea art. 2, care 

va avea următorul conținut: Consiliul Local al municipiului Piatra Neamt se obligă să mențină 

destinația și să  întrețină obiectivul pe o perioadă de minim 15 ani, de la data preluării acestuia”; 

  Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi; 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 134 

a Consiliului 

 

  Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe 

din municipiul Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15167 din 06.06.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Păduraru-

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta 

Vîrlan). 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale 

Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15165 din 06.06.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Păduraru-

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta 

Vîrlan). 

 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr.4 pentru modificarea HCL nr.123/25.05.2017 privind alocarea unor sume de bani din cap.67.02 – 

”Cultură, recreere și religie” și din Cap.65.02 - ”Învățământ”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15379 din 07.06.2017 emis de către 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 135 

a Consiliului 
 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr.5 pentru modificarea HCL nr.76/30.03.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15324 din 07.06.2017 emis de către 

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

Umane; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Păduraru-

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta 

Vîrlan). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 136 

a Consiliului 
 

    Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Piatra Neamț, pe 

anul 2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15322 din 07.06.2017 emis de către 

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

umane și Aparatulul Permanent de lucru al Consiliului Local; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 19 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier  local Romulus-Cristian Tihenea). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 137 

a Consiliului 
 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind recalcularea chiriilor unităților locative din blocurile ANL aflate în administrarea 

directă a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15229 din 07.06.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune să se voteze proiectul de hotărâre pe articole, 

propunere aprobată în unanimitate de voturi. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot articolul 1, care a fost Aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot articolul 2, care a fost Respins cu 11 

voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. 

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

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot articolul 3, care a fost Respins cu 11 

voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. 

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

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot articolul 4, care a fost Aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre cu articolele 1, 4, 

5 și 6, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 138 

a Consiliului 



 4 

 

 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare aferente unor obiective de 

investiții privind creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională din 

Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15483 din 08.06.2017 emis de către 

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

și Implementare Programe; 

 Dl. Cristian Sauciuc – 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. 139 

a Consiliului 
 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Parohia ”Sfântul Ioan 

Domnesc” Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15381 din 07.06.2017 emis de către 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 D-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan propune următorul amendament: ”diminuarea sumei 

de la 4.000 lei la 3.000 lei”; 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul propus de d-na 

Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan, care a fost aprobat cu 17 voturi Pentru și 3 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Romulus Cristian 

Tihenea); 

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul aprobat, care a fost ADOPTAT cu 17 voturi Pentru și 3 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Romulus Cristian Tihenea); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 140 

a Consiliului 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Cristian SAUCIUC  – Preşedinte de şedinţă – declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Cristian SAUCIUC  – Preşedinte de şedinţă – __________________________ 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – ______________________________ 

 

 

 

 

  Șef SAPJ,        Întocmit, 

         Oana SÂRBU          Nicoleta MATEI 

 
Ds.II/NM/15.06.2017 

 


