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MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 24.849 din 19.09.2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 18.09.2017 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 Dispoziţia Primarului nr.1.853 din 14.09.2017, Primarul 

municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 

invitaţi la şedinţă. 

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

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul 

Municipiului şi 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Duma Florin 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, d-na 

Cătălina Hizan – Director Direcția Economică şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 

2017;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor generale de creditare și a contractului de credit 

privind refinanțarea creditului bancar în sumă de 67 milioane lei, angajat la BCR, în anul 2007; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra 

Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul Pod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.67/2016 privind transmiterea unui teren în 

administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de unități locative pentru tineri 

specialiști, în regim de închiriere; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2017;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.486 din 15.09.2017 emis de către 

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

Serviciul Buget; 
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 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea sumei cu 

150.000 lei de la capitolul 67.02 – Lucrări de refacere pârtie schi dealul Cozla și majorarea cu aceeași 

sumă la capitolul 65.02 – Reparații capitale școli”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”noi vrem ca în această iarnă să deschidem pârtia de schi. Anul trecut 

au fost foarte multe comentarii legate de acest subiect. S-au inventariat lucrările necesare și s-a făcut o 

estimare. Sunt necesare aceste lucrări ca să putem deschide pârtia de schi. Ați analizat foarte bine 

lucrările? Ați considerat că unele nu sunt necesare?” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”sunt mai necesare lucrările din învățământ decât cele de la 

pârtia Cozla. Considerăm o prioritate mai mare reparațiile unităților de învățământ decât reparațiile pârtiei 

Cozla.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”le putem face pe amândouă.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”da, transferăm bani și pentru copii și pentru pârtia Cozla”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”este o estimare. Dacă renunțăm la niște lucrări, pârtia nu va putea fi 

deschisă. La sfârșitul acestei luni este ședință ordinară, să facem o discuție pentru lucrările necesare la 

școli și să rezolvăm și această problemă. Nu mi se pare corect să diminuăm de la un obiectiv și să nu mai 

putem deschide pârtia, în condițiile în care mi-aș dori să-mi spuneți la ce școli este necesar să meargă 

acești bani. Ați avut vreo discuție? În această dimineată am stabilit cu d-na viceprimar ca pentru ședința de 

la sfîrșitul lunii, să analizăm situația școlilor care au nevoie de reparații sau de bani. Ceea ce faceți astăzi, 

este să luați o suma de bani și să puneți în dificultate un obiectiv, respectiv pârtia de schi, care nu va fi 

deschisă dacă nu avem banii necesari.” 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ”este o problemă și cu lucrările la școli. Nu  se vor putea 

efectua, pentru că sunt cursuri. Trebuie să știți că în timpul anului școlar sunt puține lucrări care se pot 

realiza. Nu se pot face acum zugrăveli și cam astea sunt lucrările la școli. Dacă este o urgență la unele 

unități de învățământ, propunerea d-lui Primar este binevenită și la ședința ordinară vom vedea dacă este 

nevoie neapărat de o intervenție și vom cădea de acord să o rezolvăm. Chiar dacă alocăm, unele lucrări nu 

se vor putea face în timpul anului școlar.” 

 Dl. Consilier local Tihenea Cristian – ”în data de 24.04.2017 am depus un proiect împreună cu d-na 

director de la Școala Dimitrie Leonida pentru schimbarea învelitorii la Grădinița nr.10. Nu s-a făcut nici 

până în data de astăzi. Acești 150.000 lei se pot duce către reparația unității respective.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dumneavoastră ați depus o solicitare, nu un proiect.”  

 Dl. Consilier local Tihenea Cristian – ”este un proiect, cu deviz în spate”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”ați depus o solicitare cu o estimare” 

 Dl. Consilier local Tihenea Cristian – ”în buget era prevăzut 194.000 lei pentru modernizarea 

unităților de învățământ”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic –”în buget s-a aprobat o sumă de bani pentru investiții la școli. Solicitările 

școlilor, așa cum se întâmplă oriunde și în fiecare an, ne depășesc posibilitățile. Aceste solicitări au fost 

prioritizate și s-a intervenit exact acolo unde a fost mai multă nevoie. Eu sunt perfect de acord că trebuie 

refăcut acoperișul de care spuneți, dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm banii de la un alt obiectiv.” 

 Dl. Consilier local Tihenea Cristian – ”faptul că în unitatea de învățământ este azbociment, 

cancerigen pentru copii, acoperișul este spart, plouă în unitatea respectivă, este o prioritate mult mai 

mare”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”o voi propune la rectificarea de la sfărșitul lunii, să ne mobilizăm și să 

alocăm o sumă de bani acolo. Dar să nu afectăm un alt obiectiv.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”înainte de a aproba banii pentru pârtia de schi, cred că ar 

trebui să știm, să verifice prognoza meteo cei din primărie, să vedem dacă avem zăpadă anul acesta” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”m-aș bucura să îmi dați o prognoză măcar pe săptămâna viitoare și nu 

pe iarna aceasta.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”în țară se fac, se știe cu 2-3 luni înainte dacă va fi zăpadă sau 

nu”. 

 Dl. Consilier local Paul Pintilie – ”suntem de acord cu modernizarea la școli, dar nu putem lăsa nici 

pârtia așa. Chiar nu vrem să atragem turiștii? Poate ar trebui să găsim din altă parte surse de bani, cum am 

mai făcut la alte rectificări de buget.” 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ”la ședința ordinară vom vedea cum vom putea sprijini 

școlile și astăzi aprobăm pentru pârtia de schi. Sunt sigur că toți ne dorim să deschidem pârtia de schi, 

probabil cetățenii v-au pus și dumneavostră întrebări legate de deschiderea acesteia.”  



 3 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui consilier Victor 

Marghidan, care a fost a RESPINS cu 10 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florin 

Beteringhe, dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl. 

Consilier local Valentin Ciobanu, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, 

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

Olariu, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului informează consilierii locali asupra faptului că acest 

proiect de hotărâre, fiind un proiect ce privește bugetul local, se adoptă cu jumătate plus unul din numărul 

consilierilor în funcție, respectiv cu 12 voturi Pentru. 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. 

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

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

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

Consilier local Vîrlan Luminița).  

 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr.2 pentru aprobarea condițiilor generale de creditare și a contractului de credit privind refinanțarea 

creditului bancar de 67,7 mil. lei, contractat la BCR în anul 2007 ;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.442 din 14.09.2017 emis de către 

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

Serviciul Buget; 

 Dl. Obreja Mihai – 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. 229 

a Consiliului 

 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strada Mărțișor din municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.354 din 14.09.2017 emis de către 

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

Comunală și Investiții; 

 Dl. Obreja Mihai – 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. 230 

a Consiliului 
 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul Pod peste pârâul Cuejdi strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.357 din 14.09.2017 emis de către 

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

Comunală și Investiții; 

 Dl. Obreja Mihai – 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. 231 

a Consiliului 

 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.67/2016 privind transmiterea unui teren în administrarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de unități locative pentru tineri specialiști, în 

regim de închiriere; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.408 din 14.09.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

 Dl. Obreja Mihai – 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 
 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului cuprindea și 

unele elemente importante. Obiectivele pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, pentru a fi 

depuse la finanțare au nevoie de o alocare bugetară. Prin respingerea rectificării bugetare, practic ați blocat 

și aceste proiecte, care nu vor putea fi depuse la PNDL 2. Din aceste considerente voi convoca o altă 

ședință extraordinară, în intervalul prevăzut de lege, în care am să vă rog să nu mai procedați astfel, pentru 

că riscăm să pierdem bani guvernamentali, care sunt acordați municipiului Piatra Neamț”. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja  – Preşedinte de şedinţă – declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Mihai OBREJA  – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/NM/19.09.2017 

 


