CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.25.933 din 02.10.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2017 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.1.897 din
21.09.2017, completată prin Dispozițiile nr.1920/26.09.2017, nr.1.928/26.09.2017 și 1.942 din 28.09.2017
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 20 consilieri locali. Lipsește: dl. consilier local Ciobanu Valentin. 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 – Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizări și Transport, 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 22 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 24.08.2017 și al ședințelor extraordinare din 18.09.2017 și 25.09.207, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
Primarului nr. 1.897 din 21.09.2017, menționând că proiectele de hotărâre nr.32, nr.33 și nr.34 au fost
introduse pe ordinea de zi prin Dispoziția nr.1920/26.09.2017, proiectul de hotărâre nr.35 a fost introdus
prin Dispoziția nr.1942/28.09.2017, iar proiectele de hotărâre nr.19 și nr.27 au fost retrase de pe ordinea de
zi prin 1928/26.09.2017.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre nr.36 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;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului
de hotărâre nr.36, care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local
Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, 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. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată cu 16 voturi Pentru și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local
Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier
local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, d-na Consilier local Luminița
Vîrlan);
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor
publice;
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- iniţiatori – consilier local Beteringhe Florian
- consilier local Bîrjoveanu Romel-Alexandru
- consilier local Ciobanu Adrian
- consilier local Ciobanu Valentin
- consilier local Moscalu Luminița
- consilier local Obreja Mihai
- consilier local Olariu Adrian
- consilier local Pintilie Paul
- consilier local Teodorescu Constantin
3. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 – ”Cultură, recreere și
religie”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 - ”Învățământ”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 159 din 29.06.2017 privind constituirea comisiei de
evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes
local, precum și constituirea comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/21.07.2016 privind stabilirea componenței
comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.218/10.04.2008 privind stabilirea condiţiilor de
eliberare a autorizaţiilor de racorduri și branșamente la reţelele edilitare de utilitãţi publice pe raza
municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind contractarea de către SC Publiserv SA a unor servicii de asistență
juridică, în vederea reprezentării în instanță;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului
social de zi pentru educație timpurie antepreșcolară și a modelului cadru de contract de parteneriat între
municipiul Piatra Neamț și alte UAT-uri, pentru susținerea financiară a serviciului de educație timpurie
antepreșcolară pentru copiii înscriși la creșă care nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. 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
13. 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
14. 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
cotă parte indiviză;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare şi stabilirea preţurilor de piaţă a
unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării schimbului
aprobat prin HCL nr. 194 din 31.07.2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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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 modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de
administrare, întreţinere şi exploatare a ştrandului din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
- iniţiator – viceprimar Bogdan GAVRILESCU
22. HOTĂRÂRE privind prelungirea, pe o perioadă de trei luni, a contractului nr. 41.334 din
06.08.2007 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcţionare şi
administrare a Băii comunale din municipiul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de
teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unui panou publicitar;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.251 din 29.09.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a stadionului municipal Ceahlăul Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25. HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Cozla S.A. în vederea
amenajării peisagistice a unor spaţii verzi, situate în B-dul Republicii nr. 3, pe durata executării lucrărilor;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în
spaţiu alimentaţie publică tip Cafenea şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc.
C, Ap. 44, proprietatea Căpitanu Paul – Cristinel;
- iniţiator – consilier local Florin DUMA
28. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării autorizaţiei
pentru ,,Desfiinţare perete de compartimentare” la Pavilionul expoziţional situat în B-dul Republicii nr.17;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29. HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.232/18.09.2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în
sezonul rece 2017-2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
32. HOTĂRÂRE privind luare act de încetraea de drept a mandatului de consilier local, prin
demisie, a domnului Valentin Ciobanu și declararea locului vacant;
- iniţiator – Președinte de ședință Mihai Obreja
33. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gogu-Craiu CrinaNicoleta;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
34. 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
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35. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3:
Neamț- Bacău- Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț - Mărgineni – Făurei – Horia –
Ion Creangă – Icusești – limită județul Bacău și a cheltuielilor legate de acest proiect;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – informează Consiliul Local că proiectele de hotărâre
nr.32, nr.33 și nr.34 vor fi supuse dezbaterilor la începutul ședinței.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.32 privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, a domnului
Ciobanu Valentin și declararea locului vacant;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25.560 din 26.09.2017 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. 234
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.33 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gogu-Craiu Crina-Nicoleta;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25.540 din 26.09.2017 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.
D-na Gogu-Craiu Crina-Nicoleta 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. 235
a Consiliului.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului solicită să se menționeze în Procesul Verbal faptul că de
la proiectul de hotărâre nr.34 va vota și d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, prezența
consilierilor locali fiind în număr de 23 consilieri.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.34 pentru modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.564 din 26.09.2017 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. 236
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.200 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția EconomicăServiciul Buget;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia 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. 237
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.2 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor publice;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.224 din 22.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția EconomicăServiciul Buget și Tehnologia Informației;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil 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. 238
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.3 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.766 din 19.09.2017 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. 239
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.4 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 65.02 ”Învățământ”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.492 din 25.09.2017 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. 240
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.5 pentru modificarea HCL nr.159/29.06.2017 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a
proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și
constituirea comisiei de contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.110 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
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Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul verbal:
Total voturi exprimate: 23
Voturi nule: 3
Voturi Valabil exprimate: 20
Voturi Pentru: 19
Voturi Împotrivă: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 241
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.6 privind încheierea unor parteneriate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.182 din 21.09.2017 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. 242
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuințe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.061 din 21.09.2017 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;
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. 243
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.8 pentru modificarea HCL nr.197/21.07.2016 privind stabilirea componenței comisiei sociale a
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.070 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
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: 23
Voturi nule: 2
Voturi Valabil exprimate: 21
Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 244
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.9 pentru modificarea HCL nr.218/10.04.2008 privind stabilirea condițiilor de eliberare a autorizațiilor de
racorduri și branșamente la rețelele edilitare de utilități publice pe raza municipiului Piatra Neamț;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.063 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl.consilier local Victor Marghidan solicită ca dl. Ailenei Petru – SC Apa Serv SA să ia cuvântul.
Dl. Ailenei Petru – Director SC Apa Serv SA – ”referitor la lucrările de refacere, în urma
investițiilor la rețelele utilitare, dacă se aprobă obligația de a se reface o bandă întreagă cu astfalt, vor crește
costurile investiției. În această situație dacă investițiile se realizează cu forțe proprii, fondurile fiind
constante, atunci va trebui să se realizeze o lungime mai mică, ca să se poată acoperi și partea de astfaltare.
În situația în care sunt proiecte cu finanțare europeană, nu se aprobă o lărgime de 3,5 m care ar acoperi o
bandă, ci se aprobă lățimea tranșeei care implică cuzarea conductei plus 1 m, 50 cm stânga dreapta, pentru
îngemănarea lucrărilor. Diferența este considerată neeligibilă și urmează să fie suportată integral de către
SC Apa Serv SA. Aici fac mențiunea că, în cazul în care se ajunge ca această diferență să fie suportată de
SC Apa Serv, atunci ea va fi reflectată în prețul apei.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”ieri, așa cum am spus și în conferința de presă, am organizat la
primăria municipiului Piatra Neamț, o întânire cu furnizorii de utilități, având ca temă chiar acest subiect.
Dl. Director Ailenei a fost prezent în sală și și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu acest subiect.
Vreau să vă spun că atât partea de gaz, cât și partea electrică din SC Delgaz, și-a însușit această prevedere,
au înțeles-o și au confirmat că se vor adapta. Dl. Ailenei a prezentat în cadrul ședinței de ieri, poate cu o
altă tentă acest subiect. Il respect pe dl. Ailenei, îl cunosc de foarte multă vreme, este o persoană valoroasă
din punct de vedere profesional. Nu știm astăzi dacă finanțarea europeană acoperă această diferență. În
ceea ce privește investițiile din fonduri proprii, fără să se supere SC Apa Serv, eu nu știu să existe resurse,
nu au făcut investiții din fonduri proprii. Oricum ar fi o cheltuială de refacere. Cred că este nefiresc ca
această cheltuială să treacă în sarcina locuitorilor din Piatra Neamț, prin taxe și impozite și cred că este
nefiresc să mai trăim momentele din anii trecuți. Vă amintesc investiția Strabag, POS 1 al SC Apa Serv. Ca
să vă convingeți mergeți pe str. Dimitrie Leonida să vedeți ce chin este acolo ca să refacem sau pe str.
Izvoare să vedeți cum arată o stradă după înlocuirea rețelelor de utilități. Nu se pune problema în modul
acesta, de a atrage atenția, că poate crește prețul la apă pentru astfel de măsuri”.
D-na consilier local Moisii Alexandra aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că nu participă la
vot.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru –
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier
local Luminița Vîrlan);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 245
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.10 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA în vederea reprezentării în
instanță;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.247 din 22.09.2017 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 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 11 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu
Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier
local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 246
a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.11 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi pentru
educație timpurie antepreșcolară și a modelului cadru de contract de parteneriat între municipiul Piatra
Neamț și alte UAT-uri, pentru susținerea financiară a serviciului de educație timpurie antepreșcolară pentru
copiii înscriși la creșă care nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22.998 din 21.09.2017 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. 247
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.12 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;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.231 din 12.09.2017 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:”majorarea prețurilor astfel:
poziția 1 – 30 euro/mp, poziția 2 – 150 euro/mp, poziția 6 – 150 euro/mp”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui Adrian Ciobanu, care a
fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu
Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier
local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”eliminarea poziției 4 din
anexă”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui Victor Marghidan, care
a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl.
Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Duma Florin, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl. Consilier local Ghineț
Marius, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Pintilie
Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin).
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, care
a fost RESPINS cu 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Olariu Adrian) și 22 voturi Abținere.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.13 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;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.203 din 12.09.2017 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: ”majorarea prețurilor de
licitație astfel: poziția 1 – 60 euro/mp, poziția 3 – 60 euro/mp, poziția 4 – 60 euro/mp, poziția 5 – 60
euro/mp, poziția 6 – 150 euro/ mp”;
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Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui Adrian Ciobanu, care a
fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abțineri (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu
Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier
local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, care
a fost RESPINS cu 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor
Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local
Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl.
Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan) și 14 voturi Abținere (dl. Consilier
local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl.
Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dna Consilier local Gogu-Craiu Crina, 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 Sălăvăstru Tudor, dl. Consilier local Teodorescu Constantin).
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.14 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 cotă parte indiviză;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.181 din 12.09.2017 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. 248
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.15 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare şi stabilirea preţurilor de piaţă a unor active fixe
corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.24.191 din 12.09.2017 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;
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. 249
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.16 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare în vederea efectuării schimbului aprobat prin HCL nr.
194 din 31.07.2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.168 din 12.09.2017 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 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
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local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na
Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea
Cristian, d-na Consilier local Luminița Vîrlan);
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 Neamţ şi S.C. Parking S.A;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.743 din 18.09.2017 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;
Comisia de specialitate nr.3 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. 250
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.18 privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 58.952 din
31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.661 din 18.09.2017 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;
Comisia de specialitate nr.3 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. 251
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.20 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.141 din 19.09.2017 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. 252
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.21 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.338 din 18.09.2017 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 adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Ciubotariu Adrian propune următorul amendament:”retragerea pozițiilor 3, 4 și
5”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier
local Ciubotariu Adrian, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local
Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na
10

Consilier local Gogu-Craiu Crina, 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, care
a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier
local Cristian Tihenea) și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier
local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac
Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, d-na Consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.22 privind prelungirea, pe o perioadă de trei luni, a contractului nr. 41.334 din 06.08.2007 de delegare de
gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcţionare şi administrare a Băii comunale din
municipiul Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.358 din 24.09.2017 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;
Comisia de specialitate nr.3 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. 253
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.23 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de teren proprietatea
municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unui panou publicitar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.494 din 15.09.2017 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. 254
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.24 pentru modificarea HCL nr.251 din 29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a stadionului municipal Ceahlăul Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.614 din 18.09.2017 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. 255
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.25 privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu S.C. Cozla S.A. în vederea amenajării peisagistice a
unor spaţii verzi, situate în B-dul Republicii nr. 3, pe durata executării lucrărilor;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.043 din 11.09.2017 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;
Comisia de specialitate nr.6 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. 256
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.26 privind aprobarea noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24.838 din 19.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre care a fost RESPINS
cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local
Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, 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. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.28 privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării autorizaţiei pentru ,,Desfiinţare
perete de compartimentare” la Pavilionul expoziţional situat în B-dul Republicii nr.17;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.056 din 21.09.2017 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.2 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. 257
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.29 privind rectificarea HCL nr.232/18.09.2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.131 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
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. 258
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.30 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea asigurării agentului termic în sezonul rece 20172018;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25191 din 21.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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. 259
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.35 privind aprobarea proiectului ”Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț - Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă –
Icusești – limită județul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.767 din 28.09.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare și
Implementare Proiecte;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 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. 260
a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.31 privind alegerea președintelui de ședință;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă propune pe dl. Consilier local Teodorescu Constantin.
Dl. Victor Marghidan propune pe d-na consilier local Moroiu Claudia.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot prima propunere, care a fost
APROBATĂ cu 16 voturi Pentru, 1 vot Abținere (d-na consilier local Moisii Alexandra) și 6 voturi
Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Păduraru –Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, 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 – Președinte de ședință – SS Indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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