
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.17.980 din 03.07.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.06.2017 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.1.137  din
22.06.2017, modificată prin Dispozițiile nr.1.151/26.06.2017, nr.1.159/27.06.2017 și nr.1.166/28.06.2017
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 –
d-na  Georgeta-Luminița  Vîrlan,  Viceprimarul  Municipiului  –  dl.  Bogdan  Gavrilescu,  Secretarul
Municipiului – dl. Florin Fecic, Administratorul Public – dl. Bogdan Pușcașu şi 21 consilieri locali.  De
asemenea,  în  calitate  de  invitaţi  participă:  dl.  Dragoş  Ştefan  –  consilier  juridic  în  cadrul  Aparatului
Permanent al Consiliului Local, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciul Administrație Publică și Juridic, d-na
Cătălina Hizan - Director Direcția Economică, d-na Simona Varganici - Șef Serviciu Buget, dl. Puiu Fecic
– Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală,
d-na Cristina Movilă - Șef Birou Resurse Umane, 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,  d-na  Viorica  Nedelcu  –
Responsabil Mediu, dl. Laurențiu Dulamă – Vicepreședinte Consiliul Județean şi reprezentanţi ai mass-
mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al ședintei

ordinare din 25.05.2017 și al ședinței extraordinare din 13.06.2017,  care au fost aprobate cu unanimitate
de voturi.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
Primarului nr.1.137 din 22.06.2017, modificată prin Dispozițiile nr.1.151/26.06.2017, nr.1.159/27.06.2017
și nr.1.166/28.06.2017, menționând că proiectul nr.36 a fost introdus pe ordinea de zi, iar proiectele de
hotărâre nr.29 și nr.31 au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator. 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre nr.37, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de Şedinţă  propune aprobarea ordinii de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.

I.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:          

1. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul
Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale
Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

3. HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Băii Comunale
din municipiul Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2017;



               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5.  HOTĂRÂRE pentru  completarea  HCL  nr.171/29.05.2013  privind  administrarea  imobilelor

proprietate publică a municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unități de învățământ preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

6. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra
Neamț, pentru anul școlar 2017-2018;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a refinanțării creditului în valoare inițială de 72,5
milioane lei și prelungirea scadenței finale a creditului în valoare inițială de 150,7 milioane lei, ambele în
derulare la BCR.
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

8. HOTĂRÂRE pentru încheierea unui Acord de asociere privind participarea în cadrul Grupului
de Lucru Regional, în vederea realizării proiectului ”MOLOC” (Low carbon urban morphology)  – Noi
structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

9.  HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat pentru derularea campaniei Traffic
Snake Game – ”Oscar, șarpele hoinar”;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

10. HOTĂRÂRE   privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

11.  HOTĂRÂRE privind  scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de
teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unui panou publicitar;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

12. 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

13.  HOTĂRÂRE pentru  aprobarea  Procedurii  privind  stabilirea  criteriilor  de  identificare  a
clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ,  în vederea aplicării
prevederilor  art.  489 alin.5-8 din Legea nr.  227/2015 privind Codul Fiscal  şi  anexei  nr.  1 la HCL nr.
312/24.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

14.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamţ;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

15.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Lotizare  teren  şi  schimbarea
funcţiunii  urbanistice  a  zonei  din  zonă industrială  în  zonă cu  funcţiune  mixtă  (rezidenţială  şi  prestări
servicii), pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Pictor Aurel Băieşu, proprietatea S.C. Urbanex S.A.,
Bârtaru Neculai şi Stănescu Vergina;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

16.  HOTĂRÂRE privind  acordul  municipiului  Piatra  Neamţ  în  vederea  solicitării,  de  către
DELGAZ-GRID  S.A.,  a  autorizaţiei  de  construire  pentru  “Înlocuire+împrejmuire  PTM  39  cu  PTAB,
municipiul Piatra Neamţ”;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

17.  HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către d-na
Chetreanu  Lucia,  a  autorizaţiei  de  construire  pentru  ,,Extindere  locuinţă  pe  limita  de  proprietate  cu
domeniul public al municipiului – modificare temă de proiectare în perioada de valabilitate a autorizaţiei de
construire nr.237/05.04.2016” ;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

18.  HOTĂRÂRE pentru  actualizarea  HCL  nr.211/2010  privind  aprobarea  Nomenclatorului
străzilor  din Municipiul  Piatra  Neamț  și  a Evidenței  adreselor  imobilelor  din intravilanul  Municipiului
Piatra Neamț;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

19. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.197/21.07.2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 6 din 26.01.2017;



- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE pentru  modificarea  HCL  nr.353/23.12.2016,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 190 din 21.07.2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.304 din 24.11.2016 privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
               - iniţiator – Viceprimar Luminița Vîrlan

25.  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

26.  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

27.  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

28.  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra
Neamţ a bunului imobil teren curţi – construcţii, în suprafaţă de 118 m.p., situat în Bd. Decebal, nr. 71, bl.
E2, tronson 1, parter;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
     29.  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  punerii  la  dispoziția  proiectului  regional  de  dezvoltare  a
infrastructurii de apă și apă uzată, a suprafețelor de teren aferente investițiilor prevăzute în lista de investiții
prioritare 2014-2020;
                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
       30.  HOTĂRÂRE  privind desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  al  Municipiului  Piatra
Neamț,  în  calitate  de  observatori  în  cadrul  comisiilor  de  concurs  pentru  ocuparea  funcțiilor  de
director/director adjunct ale unor unități de învățământ;
                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

31.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  anual  de  realizare  a  serviciului  public  de
administrare, întreţinere şi exploatare a ştrandului municipal, pentru anul 2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

32.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Raportului  anual  de  realizare  a  serviciului  public  de
organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

33. HOTĂRÂRE privind modificare tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din contractul de delegare
de gestiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;
               - iniţiator – consilier local Cătălin Misăilă

34.  HOTĂRÂRE  privind  modificarea  contractului  de  delegare  de  gestiune  prin  concesiune  a
serviciului  public  de organizare,  funcționare  și  administrare  a  cimitirelor  umane din Municipiul  Piatra
Neamț nr.54.197/23.11.2006 încheiat cu SC M&D Mens SRL;
               - iniţiator – consilier local Cătălin Misăilă

35. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință;

36.  HOTĂRÂRE   pentru  modificarea  HCL nr.138/2017  privind  recalcularea  chiriilor  unităților
locative din blocurile ANL, aflate în administrarea Consiliului Local a municipiului Piatra Neamț;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
37.  HOTĂRÂRE   privind  modificarea  Contractului  de  delegare  de  gestiune  prin  concesiune

nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;



- iniţiatori – Viceprimar Bogdan Gavrilescu, consilier local Marius Ghineț și consilier local
Cristian Sauciuc

II. Întrebări, Interpelări adresate executivului:
1. Adresa SC Parking SA nr.17.454 din 26.06.2017;

           Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 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. 16.771 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;

Dl. Andrei Carabelea – Asociația Sens Civic – ”acest mesaj vine din partea unui simplu cetățean, a
unui activist civic și politic, care luptă de câțiva ani pentru promovarea unor principii atât politic, cât și în
comunitate. În ultima perioadă am observat cu câtă indolență tratează politicienii problemele cetățenilor.
Primul ministru al României, împotriva căruia s-au organizat cele mai multe proteste, dl. Grindeanu, a
declarat că protestarii au procedat bine. Asta spune multe de nivelul de responsabilitate al politicienilor din
România. Sinceritatea cu care a răspuns dl. Grindeanu, mă face să apreciez și să constat că mai există
calitatea umană. Vă reamintesc că sunteți politicieni și că reprezentanți cetățenii care v-au votat. Piața din
Piatra Neamț a devenit un fel de Ordonanța nr.13. Am discutat în ultima perioada cu zeci de cetățeni, chiar
și simpatizanții PSD nu înțeleg de ce vă opuneți deblocării acestei crize. Sunteți conștienți că de această
piață  au  nevoie  toti  cetățenii  acestui  oraș.  Imaginați-vă  în  ce  condiții  se  vând  mărfurile  alimentare,
perisabile. Găsiți soluțiile tehnice să dați drumul acestei piețe. Vă rog să înțelegeți această urgență. Vine
valul de caniculă și aveți pe conștiință sănătatea a mii de oameni. Vă mulțumesc.” 

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”să ne comportăm astăzi ca niște oameni responsabili, care sunt aici în
urma votului cetățenilor. Este de nepermis să avem o piață de peste 3 luni jumătate și să stăm cu clădirea
închisă. Suntem la a șaptea încercare de deblocare a acestei situații. Mă adresez consilierilor locali PSD și
ALDE, care s-au opus de fiecare dată acestui proiect. Știu că este motivația că cineva ar vrea să dea la CMI
Urban SA. Este falsă motivația. Motivația este simplă și dorința mea și a colegilor mei este de a deschide
această piață, așa cum cetățenii vor. Dacă ar fi existat o altă soluție, o alternativă, probabil ați fi propus-o și
noi vă garantez că am fi susținut-o. Vă rog, în numele cetățenilor din acest oraș să dăm un vot care să dea
dovadă de resposabilitate și de faptul că suntem aici ca să votăm în interesul cetățenilor.”

D-na Viceprimar Luminița Vîrlan – ”rog presa, după ședință, să rămână pentru o discuție și pe
această temă. Grupul PSD-ALDE nu a avut o atitudine publică și am acceptat toate acuzele care ni s-au
adus. Știți foarte bine că am încercat discuții succesive să ajungem la un consens. Se pare că astăzi vom
depăși o anumită etapă, având în vedere binele cetățenilor. Dl.Carabelea vorbea de soluții tehnice care noi
le-am avea pentru deblocarea acestei situații, dumneavostră d-le Primar vorbeați de o singură soluție, aceea
de a da piața agroalimentară, prin încredințare directă, societății Urban. Am discutat de nenumărate ori.
Intr-adevăr acesta ar fi fost o variantă de lucru, dar știm foarte bine ce se întâmplă cu această societate și
modul în care aceasta a gestionat pentru o anumită perioadă, activitatea pe care a desfășurat-o. De aceea
repet, votul nostru va fi cel care va fi, îl veți constata și dumneavoastră și după această ședință doresc ca
presa să rămână pentru o declarație în acest sens.”

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  care  a  fost
RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local  Grigoraș Adrian,  dl.  Consilier  local  Marghidan Victor,  dl.  Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  dl.
Consilier  local  Misăilă  Cătălin,  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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).



             Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre  nr.2  privind  serviciul  public  de  administrare,  întreținere  și  exploatare  a  Pieței  Centrale
Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.774 din 20.06.2017 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. Primar Dragoș Chitic – ”societatea Urban este o societate în insolvență, așa cum sunt multe

societăți astăzi. Am înțeles, din expunerile făcute, că toată lumea este de acord că nu există o altă variantă
legală, decât transferul către SC CMI Urban a acestei piețe pentru a o deschide cât mai repede. Ceea ce nu
înțeleg eu, cel puțin până astăzi, alianța PSD-ALDE a avut majoritate în Consiliul Local. SC CMI Urban
SA este o societate a Consiliului Local, de ce nu ați luat măsurile necesare, ca Urban să administreze în
condiții corespunzătoare piața centrală? Eu și colegii mei, suntem de acord cu propunerea de a scoate la
licitație administrarea acestei pieți. Drept dovadă cele 2 proiecte sunt la pachet. Reamintesc tuturor că doar
scoaterea la licitație rezolvă parțial problema. O licitație înseamnă cel puțin 2 luni, conform procedurilor
legale, dacă apar și contestații, nimeni nu știe cât va dura. Vă mulțumesc.”

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune următorul amendament: ”cifra de afaceri
se majorează de la 50 mii lei la 2 milioane lei.”

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul  d-lui  consilier  local
Romel-Alexandru Bîrjoveanu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune următorul amendament: ”din comisia de
licitație să facă parte 6 persoane, din care 4 consilieri locali din fiecare partid politic și 2 persoane din
aparatul de specialitate al Primarului, respectiv din Compartimentul Achiziții Publice și din Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul  d-lui  consilier  local
Romel-Alexandru Bîrjoveanu, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan  propune  următorul  amendament:  ”în  Fișa  de  date  –
punctajul în evaluarea ofertelor va fi următorul:

- Criterii financiare – 75 puncte;
- Criterii tehnice – 25 puncte, defalcate astfel:
 Capacitatea tehnică a ofertantului specifică serviciului ofertat – 10 puncte;
 Programe de investiții detaliate pe termene și obiective – 15 puncte
 Pentru investițiile pe un an contractual:
a) Între 0 lei – 50.000 lei – 0 puncte;
b) Între 50.001 lei – 100.000 lei – 5 puncte;
c) Între 100.001 lei – 200.000 lei – 10 puncte;
d) Peste 200.000 lei – 15 puncte”;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul  d-lui  consilier  local

Victor Marghidan, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele 3

amendamente adoptate, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 141

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de
hotărâre  nr.3  privind  serviciul  public  de  administrare,  întreținere  și  exploatare  a  Băii  Comunale  din
Municipiul Piatra Neamț;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.776 din 20.06.2017 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;



D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune următorul amendament: ”se modifică anexa, punctul
B.4.1 lit.b) din Fișa de date – Cerințe minime de calificare, respectiv: «experiență similară; Indeplinirea
corespunzătoare în ultimii trei ani a cel puțin unui contract de servicii cu o natură similară cu serviciile
ofertate și care a vizat un centru urban.» Celelalte prevederi vor rămâne neschimbate.”

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  amendamentul  d-nei  viceprimar
Luminița Vîrlan, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  împreună  cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 142
a Consiliului.

         Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.821 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică –
Serviciul Buget;
          Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
          Dl. Cristian Sauciuc – 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. 143
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.5 privind  completarea HCL nr.171/29.05.2013 pentru completarea HCL nr.1 din 28.01.2010
privind  administrarea  imobilelor  proprietate  publică  a  municipiului  Piatra  Neamț,  în  care  funcționează
unități de învățământ preuniversitar;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.825 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică –
Serviciul Buget;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 144
a Consiliului.

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind  organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț,
pentru anul școlar 2017-2018;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.064 din 21.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică –
Serviciul Buget;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 145

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.7 privind aprobarea refinanțării creditului bancar de 72,5 milioane lei și a prelungirii scadenței
creditului bancar în sumă de 150,7 milioane lei, contractate la BCR, în perioada 2005-2007;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.330 din 24.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;



Dl.  Consilier  local  Adrian  Ciobanu  propune  următorul  amendament:  ”eliminarea  prevederilor
art.2 din proiectul de hotărâre”;

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la vot amendamentul  d-lui  consilier  local
Adrian Ciobanu, care a fost APROBAT cu 12 voturi  Pentru și 11 voturi  Abținere (dl. Consilier  local
Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier
local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, 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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  împreună  cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local
Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier
local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, 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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 146
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.8  pentru încheierea unui Acord de asociere privind participarea în cadrul Grupului de Lucru
Regional, în vederea realizării proiectului ”MOLOC” (Low Carbon Urban Morphology) – Noi structuri,
exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziția energetică;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.584 din 19.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 147

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.9  pentru  încheierea  unui  Acord  de  parteneriat  între  municipiul  Piatra  Neamț  și  Asociația
O.E.R., pentru derularea campaniei Traffic Snake Game – ”Oscar, șarpele hoinar”;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.492 din 16.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

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 aprobarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 148

a Consiliului.

 Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind încheierea unor parteneriate;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.230 din 23.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia;
Dl. Consilier local Mihai Obreja informează Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  care  a  fost

APROBAT cu 22 voturi Pentru.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 149
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.11  privind  scoaterea  la  licitație  publică  în  vederea  închirierii,  a  unei  suprafețe  de  teren,
proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea unui panou publicitar;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.144 din 22.06.2017 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 Valentin Ciobanu informează Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  care  a  fost

APROBAT cu 22 voturi Pentru.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 150

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.12 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.17.055 din 21.06.2017 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 aprobarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 151

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.13  privind  aprobarea  Procedurii  privind  stabilirea  criteriilor  de  identificare  a  clădirilor  şi
terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ, în vederea aplicării prevederilor
art. 489 alin.5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi anexei nr. 1 la HCL nr. 312/24.11.2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.862 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 152
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.14 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra
Neamţ;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13.001 din 20.06.2017 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.  Cristian  Sauciuc –  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. 153
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.15  privind  aprobarea  P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Lotizare  teren  şi  schimbarea  funcţiunii
urbanistice a zonei din zonă industrială în zonă cu funcţiune mixtă (rezidenţială şi prestări servicii), pentru
imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Pictor Aurel Băieşu, proprietatea S.C. Urbanex S.A., Bârtaru Neculai şi
Stănescu Vergina;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16.867 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune aprobarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 154

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.16 privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către DELGAZ-GRID
S.A.,  a  autorizaţiei  de  construire  pentru  “Înlocuire+împrejmuire  PTM 39 cu  PTAB,  municipiul  Piatra
Neamţ”;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.170 din 14.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul amendament: ”la
terminarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială”. 

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul comisiei de specialitate
nr.2, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  împreună  cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 155
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.17 privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării,  de către d-na Chetreanu
Lucia, a autorizaţiei de construire pentru ,,Extindere locuinţă pe limita de proprietate cu domeniul public al
municipiului  –  modificare  temă  de  proiectare  în  perioada  de  valabilitate  a  autorizaţiei  de  construire
nr.237/05.04.2016” ;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 16.870 din 20.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 156
a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.18  pentru actualizarea  HCL  nr.211/2010  privind  aprobarea  Nomenclatorului  străzilor  din
Municipiul Piatra Neamț și a Evidenței adreselor imobilelor din intravilanul Municipiului Piatra Neamț;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.080 din 21.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Urbanism și
Cadastru;

Comisia  de  specialitate  nr.1  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 157

a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.19 pentru modificarea HCL nr.197/21.07.2016 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale
a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17.092 din 22.06.2017 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;
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii local să facă propuneri.
Dl. Consilier local Romel –Alexandru Bîrjoveanu propune din partea P.N.L. pe dl.consilier local

Ciobanu Adrian în calitate de președinte și pe dl. consilier local Olariu Adrian în calitate de membru.
Dl. Cristian Sauciuc– Preşedinte de şedinţă – propune din partea P.M.P. pe dl. Viceprimar Bogdan

Gavrilescu – membru;
D-na Viceprimar Luminița Vîrlan – solicită să rămână aceeași componență a comisiei.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului precizează că, fiind vorba de un proiect de modificare a

HCL nr.197/2016, va trebui să voteze Împotrivă proiectul de hotărâre și dacă acesta este respins va rămâne
aceeași componență.

D-na Viceprimar Luminița Vîrlan întreabă cum va arăta buletinul de vot secret?
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului menționează că vor fi trecute pe buletinul de vot secret

cele 5 propuneri, având în subsol variantele de vot,  componența comisiei în ansamblul ei, urmând să fie
votată prin încercuirea opțiunii dorite (DA sau NU).

D-na Viceprimar Luminița Vîrlan precizează că grupul PSD –ALDE nu face propuneri.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului precizează că trebuie să fie 5 propuneri pe buletinul de

vot.
Dl. Consilier local Romel –Alexandru Bîrjoveanu propune pe dl. consilier local Paul Pintilie.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – se propune.
Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 12
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 11
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 158

a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.20  pentru modificarea  HCL nr. 6 din 26.01.2017  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. 17.313 din 23.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Comunicare
și Management Integrat;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Primar Dragoș Chitic menționează că din aceste comisii  să fie desemnați  membri din toate

partidele politice, respectiv și grupul PSD-ALDE să facă propuneri.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii locali să facă propuneri pentru comisia

de evaluare.
Dl.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Bîrjoveanu  propune  din  partea  PNL  următorii  consilieri

locali: dl. consilier local Paul Pintilie, d-na consilier local Moscalu Luminița, dl. consilier local Romel
Alexandru Bîrjoveanu.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – propune din partea PMP pe dl. Viceprimar Bogdan
Gavrilescu și pe dl. consilier local Cristian Sauciuc.

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune pe dl.consilier local Cristian Romulus Tihenea.
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune pe d-na Viceprimar Luminița Vîrlan.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii local să facă propuneri pentru comisia

de contestații.
Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune din partea PNL următorii consilieri local:

dl. Consilier local Obreja Mihai și dl. Consilier local Ciobanu Valentin.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – propune din partea PMP pe dl. Consilier local Ghineț

Marius.
D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune din partea PSD pe dl. Consilier local Cristian Mihalcea.
Dl. Consilier local Cristian Romulus Tihenea propune pe dl. Consilier local Cătălin Misăilă.
Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 13
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 10
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 159

a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.21  pentru  modificarea  HCL nr.353/23.12.2016  privind  declanșarea  procedurii  de  selecție  a
membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale în care unitatea administrativ-teritorială
are calitatea de acționar, cu modificările și completările ulterioare;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.324 din 23.06.2017 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. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii locali să facă propuneri pentru comisia
de selecție.

Dl.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Bîrjoveanu propune trei  membri  din  partea  aparatului  de
specialitate al primarului, respectiv d-na Cristina Movilă - Șef Birou Resurse Umane, d-na Petrea Nicoleta
- Birou Resurse Umane, d-na Floricel Diana - Birou Resurse Umane, iar din partea PNL pe dl. Consilier
local Constantin Teodorescu.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  propune  din  partea  PMP  pe  d-na  Avasiloaiei
Angelica.



D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune din partea grupului PSD pe dl. Consilier local Victor
Marghidan.

Dl.  Florin  Fecic  –  Secretarul  Municipiului  intervine  menționând  că  sunt  propuse  6  persoane,
comisia  fiind  alcătuită  din  5  membri.  Drept  urmare,  pe  buletinul  de  vot  secret  vor  fi  trecute  toate
propunerile făcute și vor fi încercuite doar 5 opțiuni.

Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 1

Voturi pentru :
1. Teodorescu Constantin – Consilier local: 16 voturi;
2. Avasiloaiei Angelica – 20 voturi;
3. Marghidan Victor – consilier local: 10 voturi;
4. Movilă Cristina - Șef B.R.U: 22 voturi;
5. Petrea Nicoleta – BRU: 21 voturi;
6. Floricel Diana – BRU: 21 voturi;
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului prezintă comisia de selecție, ca urmare a alegerii prin vot

secret, în următoarea componență:
a.1. Teodorescu Constantin – Consilier local ; 
a.2. Avasiloaiei Angelica;
a.3. Movilă Cristina - Șef B.R.U;
a.4. Petrea Nicoleta – BRU;
a.5. Floricel Diana – BRU;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 160
a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.22 privind modificarea anexei la HCL nr.190 din 21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor
locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este
asociat sau acționar;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.322 din 23.06.2017 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.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Bîrjoveanu  propune  din  partea  PNL  următorii  consilieri
locali:

- Pentru SC Publiserv SRL: domnii consilieri locali Obreja Mihai și Paul Pintilie.
- Pentru SC Locativserv SRL: domnii consilieri locali Olariu Adrian și Ciobanu Valentin;
- Pentru SC CMI Urban SA: dl. Consilier local Ciobanu Adrian;
- Pentru SC Perla Invest SRL: dl. consilier local Obreja Mihai;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – propune din partea PMP pe următorii:
- Pentru SC Salubritas SA: dl. consilier local Ghineț Marius și dl. Trăsnea Bogdan;
- Pentru SC Parking SA: dl.Apetrei George și dl. consilier local Sauciuc Cristian;
- Pentru SC CMI Urban SA: dl. Câmpescu Gabriel;
- Pentru SC Perla Invest SRL: Kertzo Andreea
D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune din partea PSD următorii consilieri locali:
- Pentru SC Publiserv SRL: domnii consilieri locali Cristian Mihalcea și Adrian Ciubotariu.
- Pentru SC Locativserv SRL: domnii consilieri locali Cătălin Misăilă și Claudia Moroiu;
- Pentru SC Perla Invest SRL: d-na consilier local Păduraru Chiriac Victoria;
- Pentru SC CMI Urban SA: domnii consilieri locali Victor Marghidan și Cristian Romulus Tihe-

nea;
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului intervine menționând pe buletinul de vot secret se vor

încercui doar două opțiuni pentru fiecare societate comercială.



Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:

Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 16
Voturi nule: 7
Voturi PENTRU :

1. C.M.I. URBAN S.A.
- Ciobanu Adrian – 13 voturi
- Câmpescu Gabriel - 12 voturi
- Marghidan Victor – 4 voturi
- Tihenea Cristian – 3 voturi 

2. SC PUBLISERV SRL
- Obreja Mihai– 12 voturi
- Pintilie Paul – 12 voturi
- Mihalcea Cristian– 4 voturi
- Ciubotariu Adrian– 4 voturi

3. SC SALUBRITAS SA
- Ghinet Marius– 16 voturi
- Trăsnea Marius– 16 voturi

4. SC PERLA INVEST SRL
- Kertzo Andreea– 12 voturi
- Obreja Mihai– 16 voturi
- Păduraru – Chiriac Victoria– 4 voturi

5. SC PARKING SA
- Sauciuc Cristian– 16 voturi
- Apetrei George– 16 voturi

6. SC LOCATIVSERV SRL
- Olariu Adrian– 12 voturi
- Ciobanu Valentin– 12 voturi
- Misăilă Cătălin– 4 voturi
- Moroiu Claudia– 4 voturi

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului prezintă membrii A.G.A., ca urmare a alegerii prin vot
secret, în următoarea componență:

1.C.M.I. URBAN S.A.
- Ciobanu Adrian
- Câmpescu Gabriel

2.SC PUBLISERV SRL
- Obreja Mihai
- Pintilie Paul

3.SC SALUBRITAS SA
- Ghineț Marius
- Trăsnea Marius

4.SC PERLA INVEST SRL
- Kertzo Andreea



- Obreja Mihai
5.SC PARKING SA

- Sauciuc Cristian
- Apetrei George

6.SC LOCATIVSERV SRL
- Olariu Adrian
- Ciobanu Valentin

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 161
a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.23 privind aprobarea repartizării unor locuințe;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.050 din 21.06.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 162

a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.24 privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a
municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3601 din 13.02.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială a municipiului Piatra Neamț, Biroul Resurse Umane și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului
Local;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc –  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. 163

a Consiliului.

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.25 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. 16.250 din 16.06.2017 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.  Consilier  local  Ciobanu Adrian propune următorul  amendament:”la  poziția  nr.3 din anexă

propunem majorarea prețului de pornire la licitație la 100 euro/mp”.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost

APROBAT cu unanimitate de voturi
Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  împreună  cu

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 164

a Consiliului.



Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.26 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. 16.518  din 16.06.2017 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. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă propune votarea individuală a fiecărei poziții din anexa
la proiectul de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.1  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 150 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.1 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimiate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.2  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament:”excluderea din anexă”;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost

RESPINS cu 14 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local Marghidan Victor, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, 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 Vîrlan Luminița);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot pozitia nr.2, care a fost RESPINSĂ cu
23 voturi Abținere.

Dl.  Florin  Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  informează  Consiliul  Local  că  poziția  nr.2  a  fost
eliminată din anexă.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.3  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 70 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.3 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.4  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 150 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.4 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.5  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;



Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 150 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.5 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.6  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament:”excluderea din anexă”;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Misăilă Cătălin, 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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot pozitia nr.6, care a fost RESPINSĂ cu
23 voturi Abținere.

Dl.  Florin  Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  informează  Consiliul  Local  că  poziția  nr.6  a  fost
eliminată din anexă.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.7  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 80 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.7 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate de voturi.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.8  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament:”excluderea din anexă”;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Misăilă Cătălin, 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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot pozitia nr.8, care a fost RESPINSĂ cu
23 voturi Abținere.

Dl.  Florin  Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  informează  Consiliul  Local  că  poziția  nr.8  a  fost
eliminată din anexă.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  prezintă  poziția  nr.9  din  anexa  la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 150 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier
local Cristian Romulus Tihenea);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.9 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl.
Consilier local Cristian Romulus Tihenea);



Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.10 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 150 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.10 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl.
Consilier local Cristian Romulus Tihenea);

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.11 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 100 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.11 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl.
Consilier local Cristian Romulus Tihenea);

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.12 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament:”excluderea din anexă”;
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost

RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Misăilă Cătălin, 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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița);

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot pozitia nr.12, care a fost RESPINSĂ cu
23 voturi Abținere.

Dl.  Florin Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  informează  Consiliul  Local  că poziția  nr.12 a  fost
eliminată din anexă.

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.13 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot pozitia nr.13, care a fost RESPINSĂ cu
12 voturi Pentru, 1 vot Abținere (d-na Consilier local Claudia Moroiu) și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier
local  Adrian Ciubotariu,  dl.  Consilier  local  Grigoraș Adrian,  dl.  Consilier  local  Marghidan Victor,  dl.
Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  dl.  Consilier  local  Misăilă  Cătălin,  d-na  Consilier  local  Moisii
Alexandra,  d-na Consilier  local   Păduraru -  Chiriac Victoria,  dl.  Consilier  local  Tudor Sălăvăstru,  dl.
Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).

Dl.  Florin Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  informează  Consiliul  Local  că poziția  nr.13 a  fost
eliminată din anexă.

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.14 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 130 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.14 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate;



Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – prezintă  poziția  nr.15 din anexa la  proiectul  de
hotărâre;

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  propune  următorul  amendament:”se  majorează  prețul  de
pornire la licitație la 120 euro/mp”;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat,  care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi;

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă, supune la vot poziția nr.14 cu amendamentul aprobat,
care a fost ADOPTATĂ cu unanimitate;

Dl.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre  împreună  cu
amendamentele adoptate, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 165
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.27 pentru 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. 16.806 din 20.06.2017 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.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre,   care  a  fost

APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier
local Cristian Romulus Tihenea);

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 166
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.28 pentru  trecerea  din domeniul  public  în  domeniul  privat  al  municipiului  Piatra  Neamţ  a
bunului imobil teren curţi – construcţii,  în suprafaţă de 118 m.p., situat în Bd. Decebal, nr. 71, bl. E2,
tronson 1, parter;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 15.201 din 20.06.2017 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.  Cristian  Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre,   care  a  fost
APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier
local Cristian Romulus Tihenea);

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 167
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.30 privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamț,  în
calitate  de  observatori  în  cadrul  comisiilor  de  concurs  pentru  ocuparea  funcțiilor  de  director/director
adjunct ale unor unități de învățământ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.319 din 23.06.2017 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. Florin Fecic – Secretarul Municipiului invită consilierii local să facă propuneri pentru comisia
de concurs.

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune din partea PNL:
- Liceul de Arte ”Victor Brauner” - Consilier Local Adrian Olariu
- Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” - Consilier Local Paul Pintilie
- Școala Gimnazială nr.2 - Consilier Local Valentin Ciobanu
- Școala Gimnazială nr.3 - Consilier Local Adrian Ciobanu

D-na Viceprimar Luminița Vîrlan propune din partea PSD:
- Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret” – Consilier Local Victor Adrian Marghidan
- Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” - Consilier Local Cristian Tihenea
- Liceul Ortodox ”Sf. Împărați Constantin și Elena” - Consilier Local Adrian Grigoraș
- Școala Gimnazială ”Nicu Albu” - Consilier Local Cătălin Misăilă
-     Școala Gimnazială nr.5 - Consilier Local Victoria Păduraru-Chiriac
-     Școala Postliceală Sanitară - Consilier Local Tudor Sălăvăstru

Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 1
Voturi PENTRU: 22
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 168
a Consiliului.

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”am retras proiectul de hotărâre nr.31 pentru că vreau să verificăm toate
datele din acest raport. Am dispus deja, comisia de monitorizare să verifice ceea ce ni s-a prezentat în
raport, pentru a vota în cunoștință de cauză și a vă prezenta o informare în Consiliul Local.”

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.32 pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de organizare, funcţionare
şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.056 din 21.06.2017 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 și propune adoptarea acestuia;
Dl.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Bîrjoveanu  aduce  la  cunoștința  consilierilor  local  că  la

cimitirul Pietricica este o problemă care trebuie discutată în Consiliul Local. Din cauza unei ciușmele sunt
inundate câteva morminte, pentru că nu este racordată la sistemul de canalizare. Administratorul să rezolve
această problemă legată de sistemul de canalizare.

Dl.  Viceprimar  Bogdan  Gavrilescu  menționează  ca  va  face  o  informare  către  societatea  care
administrează cimitirele și se va remedia această problemă.

Dl.  Cristian  Sauciuc – 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. 169
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – propune din partea grupului PMP ca proiectele de
hotărâre  nr.33,  34 și  37 să fie  votate  prin vot  secret,  pentru  a  nu amesteca  politicul  în  votul  acestor
proiecte.

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  propunerea  făcută,  care  a  fost
APROBATĂ  cu  12  voturi  Pentru  și  11  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Adrian  Ciubotariu,  dl.



Consilier  local  Grigoraș  Adrian,  dl.  Consilier  local  Marghidan  Victor,  dl.  Consilier  local  Mihalcea
Cristian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local
Claudia Moroiu, d-na Consilier local  Păduraru - Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl.
Consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.33 privind modificare tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din contractul de delegare de gestiune
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. 17.233 din 23.06.2017 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 și propune adoptarea acestuia;
Dl.  Moroșanu Ionuț-Alin -  Director  SC Parking SA – ”problema mea,  a SC Parking SA, este

motivarea  d-lui  consilier  local  Cătălin  Misăilă.  Am să  citez  din  motivarea  d-lui  consilier  local:  «pe
parcursul discuțiilor purtate cu numeroși cetățeni în cadrul audiențelor acordate am constat că o problemă
foarte des semnalată este cea a parcărilor de reședință. Din punct de vedere economico-financiar, actualul
tarif nu se justifică». Presupun că sunt prea scumpe. Nici o altă justificare, doar cuvinte goale. « Printr-o
activitate de management corespunzătoare se poate realiza încadrarea în cheltuielile necesare inclusiv o
cotă rezonabilă de profit într-un procent de 50% din valoarea actuală.» D-le consilier, dacă ai venituri de
10 lei, cheltuieli 5 lei, profitul este 5 lei. La 5 lei venit și 5 lei cheltuieli, profitul este 0.”

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”reduceți cheltuielile ca să rămână profit.”
Dl. Moroșanu Ionuț-Alin - Director SC Parking SA – ”«De asemenea, având în vedere numărul

total al parcărilor de reședință existente prin comparație cu numărul autoturismelor înmatriculate, nivelul
actual al tarifului nu se justifică». Vreți să spuneți că sunt prea multe parcări sau prea putine? ”

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”prea puține”
Dl. Moroșanu Ionuț-Alin - Director SC Parking SA – ” în acest caz, cand cererea este mai mare

decât oferta, de obicei prețul crește, nu scade.Trecând peste toate aceste motivări, problema este alta. Ori
de câte ori este o problemă de majoritate în Consiliu Local, se pune pe tablă problema Parking. Vreau să
spun că SC Parking SA are 0 datorii la ora actuală, este singura societate din subordinea Consiliului Local
care aduce bani la bugetul local. Nu am cerut niciodată bani, nu am cerut niciodată sprijin financiar. Anul
acesta ne-am propus să aducem peste 800.000 lei din redevență. Dacă vreți să faceți un proiect de hotărâre
pentru persoanele care au contracte cu SC Parking SA, dați-ne bani din redevență să reparăm parcările, să
facem parcări, așa sprijiniți cetățenii. Vă mulțumesc.”

Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”chiar dacă s-a votat votul secret, fac un apel la toți colegii
mei din Consiliul Local și să-și asume votul, indiferent care va fi el și să votăm la vedere. Ați spus să nu
amestecăm politicul. Am folosit problema cu SC Parkingul în cele mai mari bătălii politice. Acum se spune
că nu este neapărat  un subiect politic.  Este absurd. Toți  am făcut tot  felul  de afirmații  despre această
societate. Suntem în punctul în care putem face sau nu ceva. Eu văd această modalitate de vot secret, ca pe
o neîncredere între partenerii PNL PMP. Îmi pare rău să constat acest lucru, când astăzi ați făcut echipă
bună în toate comisiile, în AGA. Respectați această alianță, luați o poziție unitară și votați la vedere.”

Dl.  Primar  Dragoș  Chitic  –  ”astăzi,  în  Consiliul  Local,  nu  s-a  făcut  nici  o  alianță.  Astăzi,  în
Consiliul Local, o parte dintre colegi au înțeles că nu se mai poate continua așa și au votat pentru orașul
Piatra Neamț și cetățenii  orașului. Suntem de acord cu orice propunere constructivă care reprezintă un
sprijin pentru populație, inclusiv reducerea prețurilor la parcări. Dar cu o adresă de genul celei care s-a
menționat aici, nu se poate lua o decizie de asemenea amploare. Rog să veniți cu o solicitare argumentată și
care să aibă la bază un calcul. Eu și colegii mei vom susține acest proiect. A fost un proiect pe care l-ați
respins de 2-3 ori. Colegii mei când au venit în consiliu cu o propunere de 30%, au venit cu o argumentare
și un calcul economic. Este cu total altceva.”

Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”în ce fel justifică acest lucru votul secret?”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”votul secret este decis în Consiliul Local. Colegul de la PMP a decis

acest lucru, iar Consiliul Local a votat, pentru că s-a constatat aici, în Consiliul Local, că la alianța PSD



ALDE se votează politic. Voi nu ați votat până acum după conștiință. Voi ați votat cum vi s-a spus de la
partid. Cred că aici este argumentația acestui vot secret.”

Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”grupul PMP va vota și astăzi în folosul cetățeanului. PMP
votează proiectele de hotărâre care sunt necesare oamenilor din acest oraș. Nu ne mai urcați în căruța PSD,
ALDE sau PNL și alte partide.”

Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”faceți un calcul de 16.000 de parcări înmulțit cu 140 lei și
vedeți ce sumă iese și cât revine primăriei.”

Dl. Consilier local Cristian Romulus Tihenea  - ”întreb pe dl.director de la SC Parking SA: de câte
ori ați ieșit la dezăpezit?”

Dl.  Moroșanu Ionuț-Alin -  Director SC Parking SA – ”nu este  atribuția  SC Parking SA. Citiți
contractul”

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu – ”am purtat o corespondeță cu SC Parking SA,
am pus intrebări, ni s-a răspuns și am facut un calcul din pix pentru o reducere de 30%.”

Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 13
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 10
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului informează că proiectul a fost RESPINS.

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.34 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public
de  organizare,  funcționare  și  administrare  a  cimitirelor  umane  din  Municipiul  Piatra  Neamț
nr.54.197/23.11.2006 încheiat cu SC M&D Mens SRL;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.232 din 23.06.2017 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 și propune adoptarea acestuia;
Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 16
Voturi nule: 7
Voturi PENTRU: 5
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 11
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului informează că proiectul a fost RESPINS

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – propune ca proiectul de hotărâre nr.35 să fie votat
ultimul pe ordinea de zi.

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.36 pentru modificarea HCL nr.138/2017 privind recalcularea chiriilor unităților locative din
blocurile ANL, aflate în administrarea Consiliului Local a municipiului Piatra Neamț;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.502 din 27.06.2017 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 și propune adoptarea acestuia;
Dl.  Cristian  Sauciuc – 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. 170
a Consiliului.

Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre  nr.37 privind  modificarea  Contractului  de delegare  de gestiune prin concesiune nr.58.952 din
31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.569 din 27.06.2017 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 și propune adoptarea acestuia;
Dl. Sfârghie Vilhelm – Director SC Xdatasoft SRL - ”acest proiect de hotărâre are o importanță

foarte mare. Acum cîțiva ani primăria a organizat o licitație privind concesionarea parcărilor publice cu
plată  pe raza municipiului  Piatra Neamț,  cu infrastructura aferentă,  mă refer la suprafața terenului,  cu
concesionarea serviciului de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar pe domeniul public și privat. La
baza acestei licitații a stat un caiet de sarcini, un regulament de funcționare, un contract comercial încheiat
între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SA. Anexele la contract, care prevăd tarifele în vigoare
pentru parcările cu plată. Criteriile pentru desemnarea câștigătorului au fost oferta tehnică și financiară. În
spatele acestor oferte a stat un buget de venituri și cheltuieli, investiții pe termen lung și scurt. Nivelul
redevenței este 46%, la care se adaugă în jur de 2,5 procente, impozitul pe teren, care se virează tot la
bugetul local. La nivelul anului 2016 și 2015, SC Xdatasoft a fost monitorizată de către reprezentanții
primăriei  prin  2  procese  verbale,  prin  care  au  fost  demonstrate  că  obligațiile  contractuale  au  fost
îndeplinite.  Aici  mă  refer  la  nivelul  redevenței,  virate  și  încasate  de  primărie,  impozitul  pe  teren  și
investițiile. Consider că am fost un partener loial. În ceea ce privește Piatra Neamț oraș turistic, vă fac
cunoscut că în orașul Brașov tariful de parcare este între 2 – 3 lei, în Cluj tariful de parcare este între 3-5
lei, Tg. Neamț cu 1,5 lei tarif de parcare. Vă mulțumesc.”

Se procedează la înmânarea buletinelor de Vot Secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 15
Voturi nule: 8
Voturi PENTRU: 1
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 14
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului informează că proiectul a fost RESPINS

Dl.  Cristian Sauciuc – Preşedinte  de şedinţă  – supune dezbaterii  Consiliului  Local  proiectul  de
hotărâre nr.35 privind alegerea președintelui de ședință.

Dl. Consilier local Victor Marghidan propune pe d-na consilier local Claudia Moroiu.
Dl. Consilier local Romel- Alexandru Bîrjoveanu propune pe dl. Consilier local Obreja Mihai.
Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot propunerea d-lui Consilier local Victor

Marghidan, care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-
Alexandru  Birjoveanu,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Valentin,  dl.
Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Marius  Ghineț,  d-na  Consilier  local  Moscalu
Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Marian – Adrian, dl. Consilier local
Pintilie Paul, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local
Teodorescu Constantin);

Dl.  Cristian  Sauciuc –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  propunerea  d-lui  Consilier  local
Romel- Alexandru Bîrjoveanu, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 11 Abținere (dl. Consilier
local  Adrian Ciubotariu,  dl.  Consilier  local  Grigoraș Adrian,  dl.  Consilier  local  Marghidan Victor,  dl.
Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  dl.  Consilier  local  Misăilă  Cătălin,  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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan
Luminița).



Dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea
adoptată, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Marghidan Victor, dl. Consilier local
Mihalcea  Cristian,  dl.  Consilier  local  Misăilă  Cătălin,  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-Romulus, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 171
a Consiliului.

Dl.  Florin  Fecic-  Secretarul  Municipiului  –  prezintă  Consiliului  Local  Adresa  SC Parking  SA
nr.17.454 din 26.06.2017.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Cristian Sauciuc – Preşedinte de şedinţă - declară închise
lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:

Dl. Cristian SAUCIUC – Președinte de ședință – SS Indescifrabil

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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