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MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 

Nr. 25648 din 27.09.2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.09.2017 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.1.876 din 20.09.2017, 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 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.consilier Cristian 

Mihalcea 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 20 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 

 

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. 25.047 din 21.09.2017 emis de către 

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

Serviciul Buget; 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”propun următorul amendament: ”diminuarea sumei cu 

150.000 lei de la Amenajare pârtia de schi Cozla și majorarea cu aceeași sumă la Reparații capitale 

școli. Ar trebui să gasim altă sursă de finanțare pentru această investiție. Suma propusă de primărie 

este mică pentru a funcționa normal pârtia și interesul nostru este ca și copii să beneficieze de un 

învățământ normal. Vă dau 2 exemple: Colegiul Tehnic Gh. Cartianu din Piatra Neamț din 10 clădiri 

are autorizate ISU doar una. Colegiul Tehnic de Transporturi din 4 clădiri, nici una nu este asigurată 

ISU.  

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ”ce înțelegeți prin reparații capitale la școli?” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”se înțelege asigurarea în caz de incendiu, scări de evacuare, 

senzori de fum, etc. ”. 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ” ce ați enumerat nu înseamnă reparații capitale la școli” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”Pentru pârtia de schi nu sunt suficienți 250.000 lei. Trebuie o 

sumă mai mare.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dacă trebuie o sumă mai mare, de ce o diminuați?” 
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 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă –”o diminuăm pentru a găsi o sursă de finanțare. Cei 250.000 lei 

nu ajung pentru funcționarea normală a pârtiei. Acolo este necesar o infuzie de capital mult mai mare, pe 

care primăria nu și-o poate permite. Ar trebui găsită o finanțare pentru această investiție”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”s-au făcut calcule cu ceea ce este necesar pentru a deschide pârtia, mă 

refer la pârtia de avansați, prima pârtie. Noi vrem să deschidem pârtia iarna aceasta, pentru că pietrenii vor 

să fie deschisă pârtia. Legat de școli, toate solicitările transmise de directori privitoare la obținerea avizelor 

ISU au fost puse în practică. Mă surprinde situația pe care o prezentați, pentru că această problemă a fost 

de anul trecut, preluată de la conducerea unităților de învățământ. Acolo unde au fost solicitări, s-a realizat. 

E posibil, ca după modificarea legislativă pornită de la evenimentul Colectiv, să fi apărut cerințe 

suplimentare și va trebui rezolvată.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”sunt multe probleme la școli, legate de uși, toalete, 

autorizațiile pe care vi le-am prezentat, reabilitat clădiri” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”ați fost viceprimar în cadrul primăriei o perioadă, nu v-am auzit 

preocupându-vă de aceste probleme”. 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”nu am avut în atribuții” 

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

Misăilă, care a fost RESPINS cu 8 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciobanu) și 11 

voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, 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. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, care a 

fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier 

local Marghidan Victor Adrian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na consilier local Moroiu Claudia, d-

na consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local 

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

 

 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 
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