
 1 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 

Nr. 28753 din 23.10.2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 20.10.2017 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.2.067 din 16.10.2017, 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 20 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Constantin Teodorescu. 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. Puiu Fecic - Șef Serviciu 

Patrimoniu, Autorizații și Transport, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, d-na 

Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Vasile Popescu – consilier Primar, d-na Cătălina Hizan – Director 

Direcția Economică şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii locali să facă propuneri pentru alegerea 

președintelui de ședință pentru ședința extraordinară de astăzi, întrucât lipsește dl. Constantin Teodorescu. 

Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune pe dl. Consilier local Mihai Obreja. 

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului supune la vot propunerea făcută, care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea propunerii mai-sus menţionată se adoptă HOTĂRÂREA NR. 267 a 

Consiliului 

 

 

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

unanimitate. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare privind 

administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru 

Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru 

Școala cu 10 clase – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 
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4. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiția Grădinița cu 

12 grupe și program prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiția Scoala cu 10 

clase – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 

 

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

nr.1 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare privind administrarea Pieței Centrale 

Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.049 din 17.10.2017 emis de către 

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

Autorizări și Transport; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan intervine spunând: ”având la bază principiile care stau la 

baza atribuirii spațiilor în piața agroalimentară Sfântul Gheorghe din Piatra Neamț, respectiv 

nediscriminarea, tratamentul egal, ca evitare a concurenței neloiale, propun eliminarea art.22 din 

Cap.VI din Regulament, care privește beneficiile de închiriere directă, precum și renumerotarea 

articolelor și adaptarea regulamentului,  unde mai apar aceste prevederi”. 

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

Marghidan, care a fost APROBAT, cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

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

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 268 

a Consiliului. 

            

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

nr.2 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru investiția Grădinița cu 12 grupe și 

program prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.097 din 17.10.2017 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. 269 

a Consiliului. 

 

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

nr.3 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru investiția Școala cu 10 clase – 

cartier Speranța, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.100 din 17.10.2017 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. 270 

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

nr.4 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiția Grădinița cu 12 grupe și program 

prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27.090 din 17.10.2017 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. 271 

a Consiliului. 

 

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

nr.5 privind aprobarea devizului general actualizat, pentru investiția Școala cu 10 clase – cartier Speranța, 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.094 din 17.10.2017 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. 272 

a Consiliului. 

 

 

 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/23.10.2017 

 

 

 


