CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.8386 din 23.03.2017
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.03.2017 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.588 din
16.03.2017, 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, dl. Florin
Fecic – Secretarul Municipiului şi 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Ciobanu
Valentin, dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Vasile Popescu. De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic Aparatul
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 –
Direcția Economică, d-na Dorina Staicu – Consilier Primar, dl. Gabriel Muraru – Şef
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, d-na Marina Gavril - Șef Serviciu Gospodărie
Comunală și Investiții, d-na Roxana Potlog - Șef Serviciu Gospodărie Comunală și Investiții,
dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Vlad Tudor- Serviciul
Comunicare şi Management Integrat, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar şi
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 20 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de
zi, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al
Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al
Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7462 din 17.03.2017
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Economică – Serviciul Buget;
D-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan propune următorul amendament:
”diminuarea sumei cu 190.000 de la capitolul 67.02 – Cultură, sport și recreere, respectiv
punctul B2 – Sistem sonorizare Sala Polivalentă și alocarea sumei pentru reparații
curente în unitățile de învățământ”.

Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de d-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl. consilier local Cristian Sauciuc propune următoarele amendamente:
1.
”diminuarea sumei cu 200.000 lei de la capitolul 51.02 – Autorități publice,
punctul B1 – Amenajare Casa Căsătoriilor și alocarea sumei astfel: la punctul Copertine,
spații desfășurare activități recreative pe cartiere – 50.000 lei, Spațiu joacă, covor sintetic
35 mm cu supraveghere – 100.000 lei și Achiziții echipamente fitness de utilizare publică –
50.000 lei”;
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Cristian Tihenea, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2.
”diminuarea sumei cu 40.000 lei de la cap.67.02 – Cultură, sport, recreere,
respectiv punctul B1 – Modernizare punct Belvedere și alocarea la cap.70.02 – Locuințe,
servicii, dezvoltare comunală, respectiv Realizare împrejmuire construcție gard la Școala
nr.11”.
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Cristian Sauciuc, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Mihai Obreja propune următorul amendament: ”diminuarea sumei
cu 74.930 lei de la cap.51.02 – Autorități publice, punctul CII2 – Autoturisme și alocarea
sumei la capitolul 65.02 – Învățământ, pentru o rețea de calculatoare, la laboratorul
Colegiului Național Petru Rareș.”
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Mihai Obreja, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na consilier local Claudia Moroiu propune următorul amendament: ”diminuarea
sumei cu 55.000 lei de la punctul B1 – Modernizare punct Belvedere și a sumei de 50.000
lei de la punctul B4 – Amenajare infrastructură turistică Cozla, cap.67.02 – Cultură,
sport, recreere și suma rezultată de 105.000 lei să fie alocată premierii olimpicilor
naționali și profesorilor coordonatori”
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de d-na consilier local Claudia Moroiu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na consilier local Luminița Moscalu propune următorul amendament: ” diminuarea
sumei cu 50.000 lei de la cap.67.02 - Cultură, sport, recreere și alocarea sumei la
cap.65.02 – Învătămant, pentru mobilier corp B vechi al Liceului de Artă Victor Brauner”.
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de d-na consilier local Luminița Moscalu, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament: ”diminuarea
sumei cu 200.000 lei de la cap.51.02 – Autorități publice, punctul B2 – Amenajare spații
DTI în clădirea Mall Forum Center și alocarea sumei pentru gratuitate și transport în
comun pentru pensionari și elevi în perioada anului școlar”.
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Cătălin Misăilă, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea
sumei cu 95.000 lei de la punctul CV2 – Reparații capitale sistem automatizat de irigații

amplasat în zona OMV – str. Mihai Viteazul – str. M. Stamatin – str. Nufărului din
cap.67.02 și alocarea sumei la cap.84.02 – Transporturi, pentru Reparatii curente străzi”
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea
cu suma de 20.000 lei, de la capitolul 51.02 – Autorități publice, punctul B1 – Amenajare
Casa Căsătoriilor și alocarea tot la cap. Cap.84.02 – Transporturi, pentru Reparatii
curente străzi”
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea
cu suma de 100.000 lei, de la capitolul 51.02 – Autorități publice, punctul CIV –
Amenajare Casa Căsătoriilor – corp C3 și alocarea sumei pentru reparații străzi. Nu de la
punctul B1 unde erau alocați 225.000 lei, ci mai jos, la punctul CIV unde sunt alocați
140.000 lei.”
D-na Cătălina Hizan – Director economic –”acea sumă nu poate fi disponibilizată. Au
fost plăți restante la sfărșitul anului 2016, din care o parte din sumă am și achitat-o. Ea
trebuia prinsă in lista de investiții.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”haideți să găsim o soluție. Casa căsătoriilor apare în 2
poziții. Suma de 140.000 lei, punctul CIV, este pentru proiectul care s-a realizat deja. De la
cealaltă poziție, punctul B2, unde erau alocați 225.000 lei, au rămas acum 5.000 lei”
D-na Cătălina Hizan – Director economic confirmă cele spuse de dl. Primar.
Dl. Consilier local Victor Marghidan ”ne trebuie suma de 1.300.000 lei, dar nu reușim
cu acest buget. Poate la rectificare.”
Dl. Primar Dragoș Chitic - ”vom discuta la rectificare. Atunci oricum va trebui să
suplimentăm acel capitol.”
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”diminuarea
cu suma de 100.000 lei de la cap.80.02 – Acțiuni generale economice, punctul A1 –
Reconstrucție ecologică parc Cozla și suplimentarea la cap.84.02- Transporturi, pentru
Reparatii curente străzi”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dacă vor apărea probleme la acel capitol, le vom corecta
la prima rectificare de buget”.
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot amendamentul
formulat de dl. Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl. Romulus -Cristian Tihenea – Președinte de ședință – supune la vot proiectul de
hotărâre împreună cu amendamentele aprobate, care a fost ADOPTAT cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 66 a Consiliului.
D-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan – ”datorită faptului că majoritatea
consilierilor locali doresc ca serviciul de administrare a pieței centrale să se realizeze în cel
mai scurt timp, dorință care coincide cu dorința domnului primar, vă rugăm ca într-o ședință
viitoare, chiar și una extraordinară, sau în ședința ordinară din 30 ianuarie, să putem discuta
despre caietul de sarcini pentru organizarea licitației la obiectivul Piața Centrală Sf.
Gheorghe.”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”încă de ieri, împreună cu aparatul tehnic din
compartimentul specializat și anume Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, am
discutat acest aspect, deja se lucrează la caietul de sarcini și doresc ca în cel mai scurt timp să
îl avem. Timpul este scurt, probabil nu va fi un caiet de sarcini perfect. În momentul în care
vom anunța ședința ordinară, programată pentru data de 30 martie, joi, pe ordinea de zi a
acesteia va fi și acest caiet de sarcini. Cu mențiunea că ceea ce vom publica nu va fi varianta
perfectă, puteți face amendamente în ședința de consiliul local, dar vreau să aveți garanția că
în prima ședință ordinară a Consiliului Local va fi pe ordinea de zi și acest proiect, inițiat de
mine ca primar, pentru aprobarea scoaterii la licitație a pieții centrale și a caietului de sarcini.
Dacă doriți cu adevărat ca piața să se deschidă cât mai repede, voi reveni cu proiectul ca până
la adjudecarea licitației, să o transferăm unei societăți a consiliului local, care poate să
administreze această piață.”
Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”am o solicitare adresată executivului, dacă se
poate până la ședința următoare când vom aproba bugetul să ne puneți la dispoziție, pe tablete
dacă se poate, lista lucrărilor gata efectuate, gata angajate, care se regăsesc în acest buget. O
parte le-am aflat, dar sunt lucrări efectuate, achitate și bugetate acum. La fel și pentru
devizele noi, avem o parte din devize pentru lucrările noi din acest an.”
Dl Primar Dragoș Chitic – ”în buget nu apare precizarea lucrări în curs?”
D-na Cătălina Hizan- Director Economic – ” Ba da, dar sunt în lista de investiții. Nu este
făcută mențiunea dacă ele sunt plătite sunt nu”.
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă - ”am fost astăzi și am vizitat construcțiile de pe
muntele Cozla și m-am gândit la o investiție, respectiv transformarea clădirii telegondolei în
muzeu paleontologic, care poate deveni valoros la nivel internațional. Se pot amenaja trasee
din locul unde s-a făcut excavarea arheologică de pe Cozla. Construcția Iglu se poate atribui
d-lui Ticu Lăcătușu pentru amenajarea unei Case a Muntelui. Este doar o idee pe care putem
să o punem în aplicare”.
Dl. Consilier local Cristian Sauciuc – ”este o idee bună, la fel ca și cea pe care am mai
discutat-o ieri.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”deja le pregătim”.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de
şedinţă – declară închise lucrările şedinţei.
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