
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.9324 din 31.03.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.03.2017 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. 631 din 23.03.2017,
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  20  consilieri  locali.
Lipsește: dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş
Ştefan – consilier  juridic  în cadrul Aparatului  Permanent  al  Consiliului  Local,  d-na Oana Sârbu -  Șef
Serviciu Administrație Publică și Juridic, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asistență Socială, d-na
Staicu Dorina – Consilier Primar, dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, d-na Cristina
Movilă - Șef Birou Resurse Umane, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, dl. Puiu Fecic –
Serviciul  Patrimoniu,  Autorizări  și  Transporturi,  dl.  Domițian  Nedeianu – Arhitectul  Municipiului,  dl.
Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare
şi Management Integrat şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea proceselor verbale

ale  ședintei  ordinare  din 23.02.2017,  ședinței  extraordinare  din  15.03.2017,  ședinței  extraordinare  din
17.03.2017 și ședinței extraordinare din 21.03.2017, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul  ordinii  de zi,  conform
Dispoziţiei Primarului nr. 631 din 23.03.2017. 

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost
aprobată în unanimitate.

I.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

1.  HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.150/2016  privind completarea valorii  de inventar a
clădirilor aparținând Grădiniței cu program normal nr.19 – Ciritei;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2.  HOTĂRÂRE privind  completarea  valorii  de  inventar  a  unor  imobile  date  în  administrarea
unităților de învățământ preuniversitar;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

3.  HOTĂRÂRE pentru  abrogarea  art.1  din  HCL  nr.35/29.01.2015  privind  încheierea  unui
parteneriat între municipiul Piatra Neamț și SC Cardoso Medical SRL;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr.165/26.05.2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.9/26.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a
gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru perioada februarie – decembrie 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe;

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

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din Cap. 67.02 – ”Cultură, recreere și religie”;



             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
           9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamț,
Poliția Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală a municipiului Piatra Neamț;

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale primăriei municipiului 

Piatra Neamț, pe anul 2017;    
         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
            11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului
Piatra Neamţ;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
            12. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Taxe și 
Impozite Piatra Neamț;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
            13. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.50/23.02.2017 privind constituirea Autorității 
Urbane a Municipiului Piatra Neamț;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

14. HOTĂRÂRE  privind reglementarea  accesului  elevilor  și  studenților  în  curtea  unităților  de
învățământ preuniversitar, după orele de program;
             - iniţiator – Consilier local Cristian Sauciuc

      - Viceprimar Bogdan Gavrilescu
                              - Consilier local Marius Ghineț

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către
S.C. Locativserv S.R.L. a unui spaţiu, în suprafaţă de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamț;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
           16. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat
în str. Cuejdi nr. 1B, de către dl. deputat Bulai Iulian, în vederea stabilirea sediului Cabinetului 
parlamentar;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
           17. HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 
41.334 din 06.08.2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Annaslim S.R.L.;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
           18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 
str. Gen. Dăscălescu nr. 2;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
            19. 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

20. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
54815, reprezentând suprafaţa de 69 m.p. teren;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

21.  HOTĂRÂRE  privind  transmiterea  în  administrare  a  două  centrale  termice  proprietatea
municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Tehnic de Transporturi şi Liceul cu Program Sportiv;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

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

23.  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



24.  HOTĂRÂRE  privind  modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
public  de  administrare,  întreţinere  şi  exploatare  a  parcărilor  de  reşedinţă  şi  a  parcărilor  închiriate
instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamţ;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

25. 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

26.  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului de activitate,  pentru anul 2016, realizat  în baza
Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi
S.C. SALUBRITAS S.A.;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
           27. HOTĂRÂRE privind preluarea, pe bază de protocol, a obiectivului de investiții ”Piața Centrală
Sfântul Gheorghe din Municipiul Piatra Neamț”, situat în str. Baltagului nr. 8, de la Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - prin Compania Națională de Investiții ”CNI”
S.A.;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

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

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

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Modernizare şi Extindere spaţiu comercial, montare
firmă luminoasă, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter,
proprietatea S.C. AVA STING S.R.L.;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilan a terenului
cu suprafaţa de 4.321 mp, pentru construire hală servicii de depozitare, locuinţe de serviciu şi racorduri la
utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Izvoare, proprietatea Stan Gheorghe;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Extindere parter spaţiu comercial, situat în Bd. G-ral
N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea Blaga Rodica şi Blaga Vasile;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

33. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Raportului de reevaluare nr.7/31.12.2016 aferent bunurilor de
retur  din  contractul  de  delegare  de  gestiune  a  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare
nr.28/2009, încheiat cu ADI Aqua Neamț și CJ Apa Serv SA;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

34. HOTĂRÂRE  privind alegerea Președintelui de ședință;
                        - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

           Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 pentru rectificarea HCL nr.150/2016 privind completarea valorii de inventar a
clădirilor aparținând Grădiniței cu program normal nr.19 – Ciritei;
          Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.102 din 14.03.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 67   a

Consiliului.



             Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind completarea valorilor de inventar ale unor imobile date în administrarea
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6970 din 13.03.2017 emis de către
compartimentul de resort, respectiv Direcția Economică – Serviciul Buget;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 68   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.3  pentru  abrogarea  art.1  din  HCL  nr.35/29.01.2015  privind  încheierea  unui
parteneriat între Municipiul Piatra Neamț și SC CARDOSO MEDICAL SRL
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5765 din 14.03.2017 emis de către
compartimentul de resort, respectiv Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 69   a

Consiliului.

         Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind modificarea art.1 din HCL nr.165/26.05.2016 pentru completarea HCL nr.107 din
31.03.2015;
         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6055 din 17.03.2017 emis de către
compartimentul de resort, respectiv Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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. 70

a Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.5  pentru  modificarea  HCL  nr.9/26.01.2017  privind  stabilirea  criteriilor  de
acordare  a  gratuităților  pe  mijloacele  de  transport  în  comun,  pentru  perioada februarie  -decembrie
2017;
             Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6548 din 23.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de Asistență
Socială Piatra Neamț;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. consilier local Cătălin Misăilă – ”numărul de elevi din programul gimniazal din Piatra Neamț
este de 3.675, dar conform legii, aceștia sunt arondați la unitățile de învățământ din zona în care locuiesc.
Același lucru esta valabil și pentru preșcolari, în număr de 2.173 și liceeni în număr de 6.981, din care
4.543 sunt din Piatra Neamț. Din cei 4.543 de liceeni din Piatra Neamț, nu toți au nevoie de gratuitate
pentru mijloacele de transport în común. După un calcul făcut de mine și de colegii  mei,  ar trebui să
alocăm o gratuitate pentru 3.000 de liceeni. Fac un amendament: abonamentul să nu fie 15 lei/lunar, ci 60
lei/lunar  pentru transportul în común al elevilor,  precum și asigurarea ca mijloc de transport  gratuit  a
activităților  extrașcolare  pentru  elevii  din  municipiul  Piatra  Neamț,  activități  ce  țin  de  stadion,  sport,
cultură, educație, pregătire olimpiade etc.”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”înțeleg dorința voastră de a acorda facilități la transport la cât mai
multe persoane din Piatra Neamț. Totodată vă previn asupra faptului că atunci când facem o propunere de
acest gen, trebuie să ne interesăm dacă avem și bugetul disponibil”.



Dl.  consilier  local  Cătălin  Misăilă-  ”am făcut  un  calcul  pentru  3.000 de  elevi,  prețul  ar  fi  de
180.000 lei/lună”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”180.000 lei/lună, iar noi astăzi, avem alocată în buget suma de 400.000
lei pe tot anul pentru toate gratuitățile. Este un amendament care depășește cu mult prevederea bugetară.
Nu am un calcul făcut, dar 180.000 lei înseamnă 20 de miliarde într-un an. Nu este permis conform legii,
să angajăm o cheltuială  bugetară fără a avea o prevedere reală în buget.  Nu cred că Piatra  Neamț își
permite peste 20 miliarde lei pe gratuități pentru mijloacele de transport. Vă rog să fiți atenți la ceea ce
propuneți. Mă gândesc la o posibilă viză de nelegalitate a proiectului. Vreau ca toti colegii să voteze în
cunoștință de cauză.

Dl.  Florin Fecic- Secretarul  Municipiului  – ”dl.  Consilier  local  să spună concret care articol  îl
modificăm prin amendament? Pentru că ați avut 2 repere: modificarea categoriei elevilor care beneficiază
de gratuități, în proiect erau și preșcolari și școlari, precum și modificarea prețului abonamentului. Puteți
rezuma doar amendamentul să știm ce modificăm în hotărâre?”

Dl. consilier local Cătălin Misăilă – ”transportul gratuit pe perioada învățământului pentru elevii
din municipiul Piatra Neamț”.

Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – ”toți elevii?”
Dl. consilier local Cătălin Misăilă - ”pentru toți elevii”
Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – ”să înțeleg că renunțați la cuantumul abonamentului?”
Dl. consilier local Cătălin Misăilă – ”da, nu-și mai are rostul”
Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”la transport gratuit vă referiți la un dus-întors de la școală? Sau

pentru orice călătorie?”
Dl. consilier local Cătălin Misăilă – ”numai școală”
Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”pentru toți copiii indiferent de venituri?”
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – ”de ce nu s-a discutat acest lucru și în comisia de buget al

cărui președinte sunt? Aveți un calcul bugetar estimat?”
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă –”nu cunosc tarífele de tansport”.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul, care a fost

RESPINS cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu, dl.
Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Valentin,  dl.  Consilier  local  Bogdan
Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu
Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu
Vasile, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  – supune la vot  proiectul  de hotărâre în
formă inițială, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian
Grigoraș).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 71   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea repartizării unor locuinţe;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7713 din 20.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost aprobat cu cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Marian Olariu).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 72   a
Consiliului.

            Dl. Romulus-Cristian Tihenea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.7 privind  încheierea unor parteneriate;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8203 din 22.03.2017 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  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
respingerea acestuia;

D-na consilier  local  Luminița  Moscalu solicită  să se consemneze în procesul verbal al  ședinței
faptul că un participă la vot.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  propune  următorul  amendament:
”propunem pentru  Federația  Română de  Volei  suma de  10.000 lei  și  pentru  liceul  de  Artă  Victor
Brauner 5.000 lei”.

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

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost ADOPTAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na
consilier local Luminița Moscalu).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.73   a
Consiliului.

           Dl. Romulus-Cristian Tihenea  – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local
proiectul  de hotărâre nr.8 privind  alocarea unor sume de bani din capitolul  67.02 ”Cultură,  recreere și
religie”;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8477 din 23.03.2017 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. Consilier local Cătălin Misăilă prezintă următorul amendament:  ”suma de la punctul 1 din
anexă, organizarea sărbătorii Curții Domnești să fie diminuată până la suma de 15.000 lei”.

Dl. Consilier local Ciobanu Adrian – ”și restul de bani unde se duc ?”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”rămân în capitolul bugetar respectiv, nu se mai alocă

pentru acest eveniment”
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de

dl. Consilier local Cătălin Misăilă, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier
local  Bogdan  Gavrilescu)  și  9  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Birjoveanu,  dl.
Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl.
Consilier local Olariu Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl.
Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.74   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.9  privind   încheierea  unui  parteneriat  între  Municipiul  Piatra  Neamț,  Poliția
Municipiului  Piatra  Neamț,  Inspectoratul  Județean de Jandarmi Neamț și Poliția  Locală Piatra Neamț
pentru anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8462 din 23.03.2017 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. Romulus-Cristian Tihenea – 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.75   a
Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.10 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra
Neamț, pe anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 361 din 09.01.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Biroul  Resurse
Umane;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Cristian Sauciuc propune următorul amendament: ”modificarea posturilor din

economist  principal  și  consilier  juridic  principal  în  economist  asistent  și  consilier  juridic  asistent,
motivat de faptul că și persoanele cu 2, 4 sau 6 ani vechime pot participa la concurs în vederea ocupării
posturilor. Astfel se crează o concurență sporită și mai multe șanse de a angaja persoane competente”. 

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui consilier
local Cristian Sauciuc, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local
Romel-Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl.
Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl.
Consilier  local  Paul  Pintilie,  dl.  Consilier  local  Popescu  Vasile  și  dl.  Consilier  local  Constantin
Teodorescu).

Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament:” se desființează un post de
administrator public, cu studii superioare, nr. crt. 6 în anexa nr.2 - Statul de funcții și personal și 3
posturi de consilieri gradul 1A, cu studii superioare, nr. crt.13-15 din anexă, respectiv se elimină aceste
poziții din anexa 2, urmând ca celelalte poziții din anexă să se renumeroteze. La anexa nr.1 se modifică
structura cabinet primar din 4 posturi într-un singur post și se elimină structura administrator public
din subordinea primarului, respectiv în mod corespunzător se va modifica numărul total de posturi și
defalcarea acestora pe funcții publice, contractuale, funcții de conducere și de execuție.  ”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”care este motivația acestor propuneri?”
Dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan  –  ”vom  motiva  printr-o  conferință  de  presă  la  finalul

ședinței”.
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”colegii trebuie să voteze în cunoștință de cauză. Argumentați.”
Dl.  Consilier  local  Victor Marghidan – ”este  vorba de un amendament  la  un proiect  inițiat  de

dumneavoastră,  prin  care  se  dorește  eficientizarea  activității  primăriei  și  a  aparatului  din  subordinea
dumneavoastră”.

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”vorbim despre un proiect care conform legii, trebuie să declanșeze
procedura pentru desemnarea consiliului de administrație la societățile din subordinea Consiliului Local.
Amendamentul nu are nici o legătură cu obiectul proiectului de hotărâre”.

Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”dacă tot era în discuție statul de funcții al primăriei, putem
face amendamente,  modificări la acest proiect de hotărâre”.

Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”nu face obiectul proiectului de hotărâre”.
Dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan  –  ”titlul  proiectului  este modificarea  Organigramei  și  a

Statului de funcții ale municipiului Piatra Neamț, pe anul 2017 și asta facem, modificăm organigrama.”
Dl. Consilier local Mihai Obreja –”care este motivația?”
Dl. Consilier local Victor Marghidan –”pentru o mai bună eficiență în administrație”.
Dl.  Primar  Dragoș  Chitic  –”să  ințeleg  că  pentru  o  eficiență  mai  bună  eliminați  postul  de

administrator  public  și  3  posturi  de consilier  primar.  Asta  este  o  metodă  de  eficiență  în  administrația
publică locală? Rog compartiméntele de specialitate, compartimentul juridic, resursele umane să intervină.
Este o modificare substanțială a hotărârii de consiliu local, a fondului unei hotărâri de consiliu local.” 

Dl. Consilier local Victor Marghidan –”este un secretar care dă viza de legalitate, vom vedea dacă
amendamentul respectă condițiile legii”.

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului –”am luat act de amendamentul dumneavoastră. Având
în vedere că amendamentul nu viza proiectul de hotărâre supus dezbaterii, după ce veți vota și dacă va fi
aprobat, voi analiza hotărârea și voi avea un punct de vedere.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de
dl. Consilier  local Victor Marghidan, care a fost APROBAT cu  12 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu) și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu,
dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Mihai Obreja,



dl. Consilier local Olariu Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie,
dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentele aprobate, care a fost ADOPTAT cu 13 voturi Pentru și 7 voturi Abținere (dl.
Consilier  local  Romel-Alexandru  Birjoveanu,  dl.  Consilier  local  Ciobanu Valentin,  dl.  Consilier  local
Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local
Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu Vasile) și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciobanu
și dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.76   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.11 pentru  modificarea  HCL nr.  189/2016 privind  desemnarea  reprezentanţilor
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului
Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.370 din 23.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administraţie Publică şi Juridic;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
D-na  consilier  local  Alexandra  Moisii  propune următorul  amendament:”modificarea  anexei  la

proiectul de hotărâre în sensul desemnării d-lui Cristian Sauciuc la Școala Gimnazială Nicu Albu, iar
subsemnata să fie desemnată la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu”.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea amendamentului d-nei consilier
local Moisii Alexandra.

Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 1
Voturi PENTRU: 22
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 1
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – informează Consiliul Local asupra faptului

că amendamentul d-nei consilier local Moisii Alexandra a fost aprobat.
Se procedează  la  înmânarea  buletinelor  de vot  secret  pentru  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu

amendamentul aprobat.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 1
Voturi PENTRU: 22
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 1

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.77   a
Consiliului.

          Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.12 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției  Taxe și Impozite
Piatra Neamț;
           Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8198 din 22.03.2017 emis de către
compartimentul de resort, respectiv Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț;

Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.78   a

Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.13  pentru  completarea  HCL nr.50/23.02.2017 privind  constituirea Autorității
Urbane a Municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8538 din 24.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare
și Implementare Programe;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.79   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind reglementarea accesului elevilor și studenților în curtea unităților de
învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Piatra Neamț, după orele de program;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8454 din 23.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;

Comisia  de  specialitate  nr.4  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Dl. Consilier local Mihai Obreja –”motivul pentru care am propus la comisie respingerea acestui
proiect, este că administrația școlii decide programul zilnic, orarul zilnic, modul de alocare a spațiilor. Este
adevărat că elevii și studenții au dreptul la acces cel putin în unitățile de învățământ pe care le-au absolvit,
dar unitățile de învățământ din Piatra Neamț nu au condiții pentru așa ceva. Am discutat cu directorii unor
școli din Piatra Neamț și nimeni nu își asumă responsabilitatea unui astfel de demers. În școli un există
paznici, un are cine să asigure administrarea acestor spații. Am avut o astfel de experiență dar a trebuit să
facem eforturi  extraordinare,  să angajăm persoane,  există  tendința  să intre  în baza sportivă cu băuturi
alcolice,  să  se  fumeze,  este  posibil  să  vină  și  minori  nu  numai  adulți.  În  plus,  nimeni  nu  își  asumă
respectarea  normelor  de  securitate  și  protecție  în  muncă.  În  lunile  de  vară  profesorii  sunt  prinși  în
examene, nu are cine să coordoneze ceea ce s-a solicitat prin proiectul de hotărâre. La nivelul fiecărei școli
se pot lua decizii în Consiliul de Administrație pentru folosirea bazei sportive.”

Dl. Consilier local Cristian Sauciuc – ”unele școli sunt deschise, altele nu. De ce?”
Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”pentru că nu au pază”.
Dl. Consilier local Cristian Sauciuc – ”la școala nr.10 nu este pază, porțile sunt deschise, copiii se

joacă acolo și nu sunt incidente. Acum 20 de ani, toată lumea se juca în curtea școlii, inclusiv eu.”
Dl.  Consilier  local  Constantin  Teodorescu  – ”ați  spus că școala  nr.10 este  deschisă,  dar de ce

celelalte sunt închise?”
Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”dacă porneam o astfel de inițiativă, invitam directorii de la școli

și le prezentam inițiativa. Există reglementări pe linia administrării, reglementări ale ministerului educației,
reglementări pe linia situațiilor de urgență și directorii de școli sunt răspunzători. Dacă un copil intră și
după-amiaza pe terenul de sport, s-a agățat de bară, a căzut și a murit, răspunde directorul școlii.”

Dl. Consilier local Cristian Sauciuc – ”de ce în alte orașe se poate face și la Piatra Neamț nu?”
Dl. Consilier local Mihai Obreja – ”am văzut. Primarul din Bacău ce a făcut? Bacăul este un oraș

cu potențial.  Primarul a încheiat contract cu o mare firmă de pază și a asigurat un program, pe timpul
vacanțelor, paza bazelor sportive. Vom face și noi cand vom vota bugetul anului viitor.”

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu – ”ar fi bine să vorbim cu unitățile de învățământ
în cadrul Consiliilor de Administrație. Dumneavoastră ați venit cu exemplul celor din Bacău.”

Dl.  Consilier  local  Mihai  Obreja  –  ”nu  este  voie  să  se  desfășoare  activități  fără  supraveghere
didactică. Așa este legea. În cazul activităților extracuriculare, extrașcolare, trebuie să fie un profesor care
răspunde de ceea ce se întâmplă.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă- ”din ce văd în proiect, este specificat, după
orele de program.”

Dl. Ciobanu Valentin – ”faceți amendament”.



Dl. Consilier  local  Mihai Obreja – ”sunt soluții.  În unele  școli,  funcționează asociații  sportive,
coordonate de profesorii de educație fizică. Prin aceste asociații putem desfășura astfel de activități”

Dl. Consilier local Cristian Sauciuc –”în cazul acesta copii trebuie să platească pentru acces.”
Dl. Consilier local Cristian Sauciuc – ”vreau să fac un amendament la proiectul de hotărâre.

Programul iarna să fie până la orele 18:00 și vara până la orele 21:00, după orele de program școlar.”
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu,
dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Valentin,  dl.  Consilier  local  Adrian
Grigoraș, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu
Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu
Vasile, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.15 privind modificarea HCL nr. 357 din 12.12.2012 privind închirierea directă
către  S.C.  Locativserv  S.R.L.  a  unui  spaţiu,  în  suprafaţă  de  120  mp,  situat  la  etajul  III,  în  incinta
complexului comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1B, proprietatea municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.454 din 17.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 13  voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu,
dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Mihai Obreja,
dl. Consilier local Olariu Marian, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie,
dl. Consilier local Popescu Vasile, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de hotărâre nr.16 privind închirierea unui spaţiu din incinta  Complexului Mall  Forum Center,
situat în str. Cuejdi, nr. 1B, de către domnul deputat Bulai Iulian, în vederea stabilirii sediului Cabinetului
parlamentar;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.459 din 17.03.2017 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.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.80   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de hotărâre nr.17 pentru prelungirea contractului  de delegare  de gestiune prin concesiune nr.
41.334 din 06.08.2007 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. ANNASLIM S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.850 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;



Comisiile  de  specialitate  nr.1  și  nr.5  au  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
respingerea acestuia;

Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil și propune adoptarea acestuia.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 1 vot Abținere (dl. Consilier local Paul Pintilie) și 21 voturi Împotrivă.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea
prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
Bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 2;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.794 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  cu  următorul
amendament:”prețul de pornire la licitație să fie de 100 euro/mp”.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul comisiei de
specialitate nr.1, care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor
Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local
Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl.
Consilier  local  Cristian  Sauciuc,  dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea,  d-na  Consilier  local
Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl.  Consilier  local  Cristian  Sauciuc  –  propune  următorul  amendament:  ”prețul  de  pornire  la
licitație să fie de 200 euro/mp ”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui consilier
local Cristian Sauciuc, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.81   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.19 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. 7.828 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl.  Florin  Fecic  –  Secretarul  Municipiului  –  ”având  experiența  hotărârilor  anterioare  privind
patrimoniul, în care datorită neaprobării unor amendamente proiectul de hotărâre a fost respins integral, fac
propunerea,  dacă  sunteți  de  acord,  să  votăm  acest  proiect  pe  puncte.  La  fiecare  punct  se  pot  face
amendamente,  dacă este  votat  cu 2/3 din numărul  consilierilor  locali  rămâne în  anexa la proiectul  de
hotărâre, dacă nu va fi eliminat. Avem 14 poziții, pentru că avem 14 situații juridice identice, respectiv
persoane care au solicitat cumpărarea unor loturi de teren. Din acest motiv sunt toate prinse în același
proiect de hotărâre. Eu v-am făcut o propunere, dacă nu sunteți de acord votăm amendamentele pe rând”.

Dl. Consilier local Constantin Teodorescu – ”trebuiau făcute 14 proiecte de hotărâre”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”toate materialele erau identice”
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot propunerea d-lui secretar

Florin Fecic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.1  din  anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 130 euro/mp”.



Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui consilier
local Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local
Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier
local  Adrian Grigoraș,  dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan,  dl.  Consilier  local  Cristian Mihalcea,  dl.
Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  d-na  Consilier  local  Alexandra  Moisii,  d-na  Consilier  local  Claudia
Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier
local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.1 din anexă în formă inițială,
care a fost  RESPINS cu 12 voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Adrian Ciubotaru,  dl.  Consilier  local
Marius Ghineț, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local
Cristian  Mihalcea,  dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  d-na  Consilier  local  Alexandra  Moisii,  d-na
Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian
Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan) și
10 voturi Abținere.

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.2 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.2  din

anexă: ”eliminarea punctului nr.2 din anexă”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.3 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Florin Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune la  vot  punctul  nr.3  din anexa proiectului  de

hotărâre,  care  a  fost  RESPINS cu  9  voturi  Pentru  și  13  voturi  Impotrivă  (dl.  Consilier  local  Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.4 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.4  din  anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 60 euro/mp”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Victor
Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local
Păduraru Chiriac Victoria) și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local
Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier
local Victor Marghidan, dl.  Consilier  local Cristian Mihalcea,  dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  d-na
Consilier  local  Alexandra Moisii,  d-na Consilier  local  Claudia Moroiu,  d-na Consilier  local  Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.4, în formă inițială, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Abținere și 13 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.5 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.5  din  anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 115 euro/mp”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 13 voturi Abținere  (dl. Consilier local Adrian



Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.5  în formă inițială, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Abținere și 13 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.6 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.6  din  anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 115 euro/mp”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 13 voturi Abținere  (dl. Consilier local Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.6  în formă inițială, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Abținere și 13 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.7 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.7, care a fost RESPINS cu 8

voturi  Pentru,  1  vot  Abținere  (dl.  Consilier  local  Constantin  Teodorescu)  și  13  voturi  Impotrivă  (dl.
Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu,
dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan,  dl.  Consilier  local  Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local
Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl.
Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.8 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu Adrian  prezintă  următorul  amendament  la  punctul  nr.8  din  anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 70 euro/mp”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 13 voturi Abținere  (dl. Consilier local Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.8  în formă inițială, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Abținere și 13 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-



Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.9 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian  prezintă  următorul  amendament:  ”punctele  9-11  să  fie

eliminate din anexă”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.12 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl. Consilier  local Ciobanu Adrian prezintă  următorul  amendament la punctul nr.12 din anexă:

”prețul de pornire la licitație să fie de 70 euro/mp”.
Dl.  Florin  Fecic  -  Secretarul  Municipiului  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  consilier  local

Ciobanu Adrian, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 13 voturi Abținere  (dl. Consilier local Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.12  în formă inițială, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Abținere și 13 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.13 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.13, care a fost RESPINS cu 9

voturi Pentru, 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț,
dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.  Consilier  local  Victor
Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local
Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl.
Consilier  local  Cristian  Sauciuc,  dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea,  d-na  Consilier  local
Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului prezintă punctul nr.14 din anexa proiectului de hotărâre.
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului supune la vot punctul nr.14, care a fost RESPINS cu 9

voturi Pentru, 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț,
dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.  Consilier  local  Victor
Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local
Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl.
Consilier  local  Cristian  Sauciuc,  dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea,  d-na  Consilier  local
Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 1 vot Pentru, 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel-Alexandru Birjoveanu, dl.
Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Marian, d-na
Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Popescu Vasile, dl.
Consilier local Constantin Teodorescu) și 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl.
Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș,
dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan,  dl.  Consilier  local  Cristian  Mihalcea,  dl.  Consilier  local  Cătălin
Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local
Păduraru-Chiriac  Victoria,  dl.  Consilier  local  Cristian  Sauciuc,  dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian
Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
54815, reprezentând suprafaţa de 69 m.p. teren;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7.037 din 14.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  transmiterea  în  administrare  a  două  centrale  termice,  proprietatea
municipiului Piatra Neamţ, către Colegiul Tehnic de Transporturi şi Liceul cu Program Sportiv;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5.843 din 13.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.82   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.22  privind  aprobarea  inventarului  parţial  al  terenurilor  proprietate  privată  a
municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.073 din 17.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.83   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.23  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. 7.802 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  următorul
amendament : ”la poziția 2 din Anexa 3 prețul de pornire la licitație să fie de 130 euro/mp”.



Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul comisiei  de
specialitate nr.1, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotaru, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local
Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-
Cristian Tihenea, d-na Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

D-na Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan – ”propun următorul amendament: eliminarea art.2,
3, 4 și 5 din proiectul de hotărâre”.

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”nu mai înțeleg ce rămâne din proiectul de hotărâre”
Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  supune  la  vot  amendamentul  d-nei

viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan, care a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl.
Consilier  local  Romel-Alexandru  Birjoveanu,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  dl.  Consilier  local
Ciobanu Valentin, d-na Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Marian Olariu, dl. Consilier
local Mihai Obreaja, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier local
Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  – supune la vot  proiectul  de hotărâre în
formă inițială, care a fost RESPINS cu 3 voturi Pentru (dl. Consilier local Adrian Grigoraș, d-na Consilier
local Luminița Moscalu și dl. Consilier local Paul Pintilie) și 19 voturi Abținere.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.24 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
public  de  administrare,  întreţinere  şi  exploatare  a  parcărilor  de  reşedinţă  şi  a  parcărilor  închiriate
instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.006 din 22.13.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

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

Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 13 voturi Pentru, 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Moscalu) și 8 voturi
Împotrivă  ((dl.  Consilier  local  Romel-Alexandru  Birjoveanu,  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  dl.
Consilier local Ciobanu Valentin, dl. Consilier local Marian Olariu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl.
Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Vasile Popescu, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.25  privind  modificarea  anexei  la  Contractul  de  delegare  de  gestiune  prin
concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.005 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Moscalu);

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.84   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.26  privind  aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2016, al SC Salubritas
SA,  întocmit  în  baza  Contractului  de  delegare  de  gestiune  nr.  46.782  din  06.09.2007,  încheiat  cu
municipiul Piatra Neamţ;



Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.972 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotaru, dl. Consilier
local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă,
d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Claudia Moroiu, d-na Consilier local Păduraru-
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na
Consilier local Luminița-Georgeta Vîrlan).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.27  privind preluarea,  pe  bază  de  protocol,  a  obiectivului  de  investiții  ”Piața
Centrală Sfântul Gheorghe din Municipiul Piatra Neamț”, situat în str. Baltagului nr. 8, de la Ministerul
Dezvoltării  Regionale,  Administrației  Publice  și  Fondurilor  Europene  -  prin  Compania  Națională  de
Investiții ”CNI” S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7910 din 13.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisiile  de  specialitate  nr.1  și  nr.5  au  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propun
respingerea acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost  RESPINS  cu 10 voturi  Pentru  și  12 voturi  Impotrivă  (dl.  Consilier  local  Adrian Ciubotariu,  dl.
Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan,
dl.  Consilier  local Mihalcea Cristian,  dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă,  d-na Consilier  local  Amalia-
Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru –
Chiriac, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița –Georgeta Vîrlan);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a
Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.278 din 22.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Comisia  de  specialitate  nr.5  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea

acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost  RESPINS  cu  9  voturi  Pentru  si  13  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Adrian  Ciubotariu,  dl.
Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, dl. Consilier local Adrian Grigoraș,
dl. Consilier  local Victor Marghidan,  dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.  Consilier  local Cătălin
Misăilă, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier
local Luminița –Georgeta Vîrlan);

Dl. Primar Dragoș Chitic - ”sunt nelămurit,  era proiectul  în care aprobam caietul  de sarcini și
scoaterea la licitație, exact ce mi-ați cerut d-na viceprimar la ședința de data trecută”.

D-na  Viceprimar  Luminița-Georgeta  Vîrlan  –  ”este  adevărat,  dar  așa  cum  ați  spus  și
dumneavoastră în conferința de presă, ceea ce s-a prezentat drept caiet de sarcini este un draft de lucru, nu
o formă finală a caietului de sarcini în baza căruia putem organiza licitația. Acesta este punctul nostru de
vedere, atâta vreme cât nu s-a preluat pe bază de protocol acest obiectiv. Știu că există argumentul și l-am
folosit și eu, acela de a se putea lucra la caietul de sarcini. Este ceea ce facem și noi la momentul acesta și
ne propunem să venim în fața dumneavoastră cu un caiet de sarcini.”



Dl. Primar Dragoș Chitic- ”m-ați rugat să urgentez realizarea caietului de sarcini. Astăzi aveați
posibilitatea în ședința de Consiliu Local să faceți amendamente, dacă considerați că nu era în regulă.
Practic întârziem din nou scoaterea la licitație a pieței centrale.”

Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – ”lucrați la un caiet de sarcini în paralel cu cel solicitat?”
D-na Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan – ”în baza a ceea ce ni s-a oferit pentru astăzi, nu știu

dacă dumneavoastră ați fost mulțumit de acest caiet de sarcini, eu rețin că și dl. Primar a spus că este un
draft de lucru. Desigur se puteau face și amendamente. Lucrăm și noi la un caiet de sarcini”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ” vă rog să urgentați finalizarea caietului de sarcini și să scoateți la
licitație piața centrală odată”.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.29  privind  unele  măsuri  pentru  administrarea  Pieţei  Centrale  Agroalimentare
Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.030 din 21.03.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Patrimoniu, Autorizări şi Transport;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 9 voturi Pentru si 13 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local  Bogdan  Gavrilescu,  dl.  Consilier  local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier  local  Victor  Marghidan,   dl.  Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  dl.  Consilier  local  Cătălin
Misăilă, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na
Consilier  local Victoria  Păduraru –Chiriac,  dl.  Consilier  local Romulus-Cristian Tihenea,  dl.  Consilier
local Cristian Sauciuc, d-na consilier local Luminița –Georgeta Vîrlan);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.30  privind  aprobarea P.U.D.  –  Modernizare  şi  Extindere  spaţiu  comercial,
montare  firmă  luminoasă,  pentru  imobilul  situat  în  bd.  G-ral  N.  Dăscălescu  nr.  11,  bl.  T3,  parter,
proprietatea S.C. AVA STING S.R.L;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.497 din 23.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost RESPINS cu 9 voturi Pentru și 13 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local  Ciobanu  Valentin,  dl.  Consilier  local  Marius  Ghineț,  dl.  Consilier  local  Adrian  Grigoraș,  dl.
Consilier  local  Victor  Marghidan,   dl.  Consilier  local  Mihalcea  Cristian,  dl.  Consilier  local  Cătălin
Misăilă, d-na Consilier local Amalia-Alexandra Moisii, d-na Consilier local Maria-Claudia Moroiu, d-na
Consilier local Victoria Păduraru –Chiriac, dl. Consilier local Romulus-Cristian Tihenea, d-na consilier
local Luminița –Georgeta Vîrlan);

Dl.  Consilier  local  Ciobanu  Valentin  –  ”vreau  să  fac  câteva  observații.  Ca  administrator  al
societății Ava Sting SRL, vreau să știu de ce s-au abținut de la vot colegii mei, în condițiile în care  la
proiectele din luna februarie și martie au votat în unanimitate Pentru. Aș dori ca dl. Arhitect să aducă un
punct de vedere sau o explicație dacă acest proiect nu îndeplinește anumite condiții, iar domnii consilieri
să-mi aducă personal niște argumente de ce se abțin de la acest proiect, în condițiile în care cetățenii din
Piatra Neamț au nevoie de locuri de muncă, în acest spațiu era o investiție de aproape 200.000 euro și se
făceau locuri de muncă. Vreau să știu dacă este un răspuns politic sau dacă această societate Ava Sting nu
îndeplinește condițiile pentru a face această modernizare și extindere”

Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”dl. Arhitect s-a pronunțat favorabil, prin inițierea și
semnarea raportului de specialitate.  Dacă ar fi fost probleme de legislație  urbanistică acest  proiect nu
ajungea pe ordinea de zi a ședinței.”

Dl. Consilier local Ciobanu Valentin – ”să răspundă dl. Consilier local Cristian Sauciuc, pentru că
a dat aviz favorabil,  dl.  Consilier  local  Cătălin  Misăilă a dat aviz favorabil,  dl.  Consilier  local  Tudor
Sălăvăstru a dat aviz favorabil. Dacă această tăcere este un răspuns, eu vă mulțumesc.”



Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – ”veți primi răspunsul după ședință”
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”proiectul depus de Ava Sting în prima fază a fost verificat,

s-au făcut modificări pentru a crea fluxul pietonal din zonă și chiar respectă toate condițiile urbanistice”

Cu privire la RESPINGEREA proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA
NR.85   a Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.31  privind  aprobarea P.U.Z.  şi  R.L.U.  aferent  –  Introducerea  în  intravilan  a
terenului cu suprafaţa de 4.321 mp, pentru construire hală servicii de depozitare, locuinţe de serviciu şi
racorduri la utilităţi pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Izvoare, proprietatea Stan Gheorghe;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.170 din 22.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.86   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.32 privind aprobarea P.U.D. – Extindere parter spaţiu comercial, situat în Bd. G-ral
N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea Blaga Rodica şi Blaga Vasile;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8.159 din 22.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia Urbanism şi
Cadastru;

Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – 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.87   a

Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.33 privind aprobarea Raportului de reevaluare nr. 7/31.12.2016 aferent bunurilor
de retur din contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.
28/2009, încheiat cu A.D.I. Aqua Neamţ şi C.J. Apa Serv S.A.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6.725 din 13.03.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări şi Transport;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost aprobat cu 19 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciobanu Valentin, d-na consilier
local Alexandra – Amalia Moisii) și 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Olariu Marian).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.88   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.34 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;

D-na Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan îl propune pe dl. Consilier local Cristian Sauciuc.
Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a

fost aprobat cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Ciobanu Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.89   a

Consiliului.



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

Procesul – verbal a fost semnat de:

Dl. Romulus-Cristian TIHENEA – Președinte de ședință – SS INDESCIFRABIL

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

SAPJ/NM/31.03.2017


