CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.22812 din 28.08.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.08.2017 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.1.659 din
17.08.2017, completată prin Dispoziția nr.1.690/23.08.2017, 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, Secretarul Municipiului – dl. Florin Fecic, Administratorul Public – dl. Bogdan
Pușcașu şi 18 consilieri locali. Lipsesc: d-na consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Alexandra
Moisii și d-na Viceprimar Luminița Vîrlan. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu
- Șef Serviciul Administrație Publică și Juridic, d-na Cătălina Hizan - Director Direcția Economică, dl.
Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie
Comunală, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, d-ra
Paula Geangalău – consilier al Primarului şi reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea
Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al ședintei
ordinare din 31.07.2017, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
Primarului nr. 1.659 din 17.08.2017, menționând că proiectul de hotărâre nr.31 a fost introdus pe ordinea
de zi prin Dispoziția nr.1690/23.08.2017.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin
demisie, a domnului Cristian Sauciuc și declararea locului vacant;
- iniţiator – Președinte de ședință – Mihai OBREJA
2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Duma Florin;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.189/2016 pentru desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului
Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor locali să
reprezinte interesele municipiului Piatra Neamt în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau
acționar, cu modificările şi completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, sesiunea III;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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8. HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului social Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele
vârstnice din municipiul Piatra Neamț și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale
destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care
beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului social Adăpostul de noapte și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.163 din 29.06.2017 privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE privind transmiterea în proprietate, fără plată a suprafeței de 3157 mp teren,
situată în str. Valea Albă, nr. 4, către Parohia Romano - Catolică ” Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 176 din 29.04.2009 privind transmiterea, fără plată,
în proprietate a suprafeței de 806 mp teren, situată în Bulevardul Republicii, f.n., către Parohia ” Pogorârea
Sfântului Duh” din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”;
- iniţiatori –d-nul Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru,
- d-nul Consilier local Obreja Mihai,
- d-nul Consilier local Ciobanu Valentin,
- d-na Consilier local Moscalu Luminiţa,
- d-nul Consilier local Ciobanu Adrian,
- d-nul Consilier local Teodorescu Constantin
- d-nul Consilier local Pintilie Paul
- d-nul Consilier local Olariu Adrian
- şi d-nul Consilier local Beteringhe Mircea Florian
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în
municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieții Centrale Agroalimentare ”Sf.
Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune
nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18.HOTĂRÂRE privind realizarea de canalizaţii subterane pentru reţelele de comunicaţii prin
cablu;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare și stabilirea preţurilor de piaţă a unor
active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
20.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren
aferent spaţiilor proprietate privată;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra
Neamţ,a bunului imobil - teren în suprafaţă de 59,50 mp, situat în Bd. G-ral Dăscălescu nr. 11, bl. T3;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia „Bâtca Doamnei”, a unui
teren în suprafață de 3 mp situat în Aleea Tineretului f.n., în vederea construirii unei troiţe tip cruce, pe
durata de existenţă a construcției;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 11.031 din 31.08.2015, încheiat
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 38 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizaţi participanţi în
cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim taxi;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art. 21 alin. 1 din Contractul de delegare
de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C.
Parking S.A.;
- iniţiatori –d-na Viceprimar Vîrlan Luminiţa,
- d-nul Consilier local Mihalcea Cristian,
- d-nul Consilier local Marghidan Victor,
- d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria,
- d-na Consilier local Moroiu Claudia,
- d-nul Consilier local Sălăvăstru Tudor
- şi d-nul Consilier local Ciubotariu Adrian
28.HOTĂRÂRE privind completarea contractului de prestări servicii nr. 35.293/2014, încheiat
între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Locativserv S.R.L.;
- iniţiatori –d-nul Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru,
- d-nul Consilier local Obreja Mihai,
- d-nul Consilier local Ciobanu Valentin,
- d-na Consilier local Moscalu Luminiţa,
- d-nul Consilier local Ciobanu Adrian,
- d-nul Consilier local Teodorescu Constantin
- d-nul Consilier local Pintilie Paul
- d-nul Consilier local Olariu Adrian
- şi d-nul Consilier local Beteringhe Mircea Florian
29. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului
Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31. HOTĂRÂRE privind pentru modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei
de validare, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.1 privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, a domnului
Cristian Sauciuc și declararea locului vacant;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.21.518 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 204
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.31 pentru modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările
și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.524 din 23.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 205
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Florin DUMA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.515 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Dl. Florin Duma depune jurământul de consilier local:”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să
fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului
Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 206
a Consiliului.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului solicită să se menționeze în Procesul Verbal faptul că de
la proiectul de hotărâre nr.3 va vota și dl. Consilier local Florin Duma, prezența consilierilor locali fiind în
număr de 20 consilieri.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.3 pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.520 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 207
a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.4 pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul
Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pre raza municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.552 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul verbal:
Total voturi exprimate: 20
Voturi Valabil exprimate: 20
Voturi nule: 0
Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 208
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.5 pentru modificarea HCL nr.190 din 21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor local să reprezinte
interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar,
cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.525 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul verbal:
Total voturi exprimate: 20
Voturi Valabil exprimate: 20
Voturi nule: 0
Voturi Pentru: 19
Voturi Împotrivă: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 209
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.6
privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de interés local, pe anul 2017, sesiunea III;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.472 din 09.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 210
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.7 privind aprobarea unor locuințe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.740 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
5

Dl. Mihai Obreja – 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. 211
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.8 privind înființarea Serviciului social Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vîrstnice din municipiul
Piatra Neamț și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.652 din 11.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 212
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.9 privind aprobarea standardelor minime de cost/an pentru serviciile sociale destínate îngrijirii la
domiciliu a persoanelor vârstnice și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii
de îngrijiri la domiciliu;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.801 din 11.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 213
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.10 privind înființarea Serviciului social Adăpostul de noapte și aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.256 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 214
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.11 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de asistență Socială a
municipiului Piatra Neamț pe anul 2017, aprobate prin HCL nr.163/29.06.2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.152 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 215
a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.12 privind transmiterea în proprietatea, fără plată a suprafeței de 3.157 mp teren, situată în str.Valea
Albă nr.4, către Parohia Romano-Catolică ”Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.789 din 21.07.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru,
Registrul Agricol și Nomenclator Stradal;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 216
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.13 pentru completarea HCL nr.176/29.04.2009 privind transmiterea, fără plată, în proprietate a
suprafeței de 806 mp teren, situată în Bulevardul Republicii, f.n., către Parohia ”Pogorârea Sfântului Duh”
din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.790 din 21.07.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Cadastru,
Registrul Agricol și Nomenclator Stradal;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 217
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.14 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 ”Învățământ”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.030 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă anunță Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”majorarea sumelor propuse,
astfel: suma de 3.000 lei elevului olimpic și 1.500 lei cadrului didactic coordonator”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier
local Victor Marghidan, care a fost aprobat cu 19 voturi PENTRU.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 19 voturi PENTRU.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 218
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.15 privind aprobarea documentației de atribuiré pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii
activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.21.873 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 219
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.16 privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe
din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.861 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost RESPINS
cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Grigoraș
Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Sălăvăstru Tudor,
dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.17 privind modificarea anexei la Contractul 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. 21.826 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 220
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.18 privind realizarea de canalizații subterane pentru rețelele de comunicații prin cablu;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.324 din 17.07.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 221
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.19 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare și stabilirea prețurilor de piață a unor active fixe
corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.428 din 11.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun
respingerea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost RESPINS
cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Grigoraș
Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
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local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Sălăvăstru Tudor,
dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.20 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. 21.788 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propun
respingerea acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament:”majorare preț pornire la
licitație astfel: pozitia 1 -70 Euro, poziția 3 – 60 euro și poziția 5 – 70 euro”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local Adrian
Ciobanu, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu
Adrian și dl. Consilier local Tihenea Cristian) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl.
Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă
Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Sălăvăstru Tudor);
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost RESPINS
cu 12 voturi Abținere și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local
Sălăvăstru Tudor, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.21 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor
bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț - teren aferent spațiilor proprietate
privată;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.453 din 11.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament:”excluderea poziției 4 din
anexă”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier
local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 8 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local
Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier
local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl.
Consilier local Ghineț Marius, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin).
Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament:”majorare preț de pornire la
licitație astfel: pozitia 2 – 150 euro, poziția 4 – 70 euro”.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier
local Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local
Ciubotariu Adrian) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan
Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local
Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Sălăvăstru Tudor, dl. Consilier local Tihenea CristianRomulus).
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost RESPINS
cu 8 voturi Impotrivă și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local
Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier
local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Ghineț Marius, d-na Consilier
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local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier
local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.22 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a bunului
imobil teren curți – construcții în suprafață de 59 mp, situat în Bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11, bl.T3,
parter;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.839 din 16.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Consilier local Ciobanu Valentin anunță Consiliul Local că nu participă la vot;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 18 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 222
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.23 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3 mp situat în Aleea Tineretului
f.n., către Parohia ”Bâtca Doamnei” în vederea construirii unei troițe, pe durata de existență a construcției;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.599 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.24 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.622 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.25 privind modificarea contractului de închiriere nr.11.031 din 31.08.2015, încheiat între Municipiul
Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.621 din 10.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.26 privind atribuirea a 38 autorizații taxi, transportatorilor autorizați participanți în cadrul procedurii de
atribuire;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.716 din 11.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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. 226
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.27 privind modificarea tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din Contractul 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. 21.844 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun respingerea
acestuia;
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune următorul amendament: ”asumarea de către inițiatorii
proiectului plata din banii proprii a eventualelor despăgubiri cerute de către societate, în a cărei
activitate s-a intervenit politic.”
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de către dl.
Viceprimar Bogdan Gavrilescu, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier
local Ciubotariu Adrian) și 7 voturi Abținere (dl. consilier local Cătălin Misăilă, dl. consilier local Adrian
Grigoraș, dl. consilier local Victor Marghidan, dl. consilier local Cristian Mihalcea, d-na consilier local
Victoria Păduraru-Chiriac, dl. consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. consilier local Cristian Tihenea);
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune ca proiectul de hotărâre să fie votat prin vot secret.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea d-lui viceprimar Bogdan
Gavrilescu, care a fost aprobată cu 12 voturi Pentru și 8 Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian,
dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl.
Consilier local Sălăvăstru Tudor, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul verbal:
Total voturi exprimate: 20
Voturi Valabil exprimate: 16
Voturi nule: 4
Voturi Pentru: 11
Voturi Împotrivă: 5
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului informează Consiliul Local că proiectul de hotărâre a
fost RESPINS.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.28 privind completarea contractului de prestări servicii nr.35.293 din 18.09.2014, încheiat între
municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21766 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
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Dl. Mihai Obreja – 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. 227
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.29 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.028 din 17.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost RESPINS
cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Grigoraș
Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Sălăvăstru Tudor,
dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.30 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22074 din 18.08.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul Resurse
Umane;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian,
dl. Consilier local Misăilă Cătălin, dl. Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local
Sălăvăstru Tudor, dl. Consilier local Tihenea Cristian-Romulus).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 228
a Consiliului.
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului – informează Consiliul Local cu privire la faptul că
Primarul Municipiului Piatra Neamț, dl. Dragoș Chitic, va efectua concediul de odihnă începând cu data de
28.08.2017, timp de 9 zile;
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă - declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Mihai OBREJA – Președinte de ședință – SS INDESCIFRABIL
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL
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