CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.20.750 din 02.08.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.07.2017 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.1.458 din
24.07.2017, modificată prin Dispoziția nr.1487/26.07.2017, 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 19 consilieri locali. Lipsește d-na consilier local Claudia Moroiu. De asemenea, în
calitate de invitaţi participă: 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, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, dl. Gabriel Muraru – Şef
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi
Management Integrat, d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului şi reprezentanţi ai massmediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al
ședintei ordinare din 29.06.2017 și al ședinței extraordinare din 07.07.2017, care au fost aprobate
cu unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei Primarului nr. 1.458 din 24.07.2017, menționând că proiectele de hotărâre nr.33 și
nr.34 au fost introduse pe ordinea de zi prin Dispoziția nr.1487/26.07.2017.
Dl. Mihai Obreja – 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 luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin
demisie, a domnului Vasile Popescu și declararea locului vacant;
- iniţiator – Președinte de ședință – Mihai OBREJA
2. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Beteringhe
Mircea-Florian;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2017;
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- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe
și Impozite Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în
unitățile de educație timpurie antepreșcolară în anul 2017-2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației Municipiului
Piatra Neamț cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare
sau de război pentru perioada 2017-2020;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, de către Direcția Silvică Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.23 din 23.02.2017 privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020,
revizuită;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.252 din 29.09.2016 privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri de Consiliu Local;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte
”Carmen Saeculare Neamț” în vederea organizării Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul”
- ed. a XX-a;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea Pieții Centrale Agroalimentare
”Sf. Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de activitate privind realizarea
serviciului public de administrare şi exploatare a parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără
plată şi a parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru
anul 2016;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de
întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru
anul 2016;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. 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
19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft
S.R.L;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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20. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri, către Asociaţia
de sprijin a persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”, pe durata folosirii spaţiului în care a
funcţionat CT20;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE privind vânzarea unui bun imobil - apartament şi a terenului aferent,
situate în str. Mihai Viteazu, bl. C5, ap.144, sc. F, et.5;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 2.685 din 07.02.2013,
încheiat între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren, în suprafață de 98
mp situat în str. Muzeelor, din Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamț a bunului imobil curți - construcții, în suprafață de 24 mp, situat în Bd. Decebal nr.3,
bl.E2, parter;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020, a terenurilor în
suprafaţă totală estimată de 112.790,5 mp, proprietate publică/privată a UAT Piatra Neamţ aferente
investiţiilor prevăzute în lista de investiţii prioritare 2014-2020;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă
şi vânzarea prin licitaţie publică a unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27. 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
28. 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
29. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ, domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea spaţiilor de la
parterul blocului de locuinţe B5 – Birou notarial şi alte spaţii, pentru imobilul situat în Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 12, bl. B5, proprietatea BNP Ioniţă Ana;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către
d-nul Vasilache Vasile, a autorizaţiei de construire pentru ,,Modernizare, extindere şi etajare
parţială locuinţă, amplasată pe limita de proprietate cu domeniul public al municipiului”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32. HOTĂRÂRE privind aprobarea profilului consiliului de administrație, al profilului
candidaților și matricea profilului consiliului de administrație pentru societățile la care municipiul
Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
1.
Raportul anual al Consiliului Local Piatra Neamț cu privire la activitatea societăților
comerciale aflate sub tutela sa, pentru anul 2016;

Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind luare act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, prin demisie, a
domnului Vasile Popescu și declararea locului vacant;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.818 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 173 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Beteringhe MirceaFlorian;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.821 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Dl. Beteringhe Mircea-Florian depune jurământul de consilier local: ”Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 174 a Consiliului.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului solicită să se menționeze în Procesul Verbal
faptul că de la proiectul de hotărâre nr.3 va vota și dl. Consilier local Beteringhe Mircea-Florian,
prezența consilierilor locali fiind în număr de 22 consilieri.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.883 din 24.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 175 a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.952 din 24.07.2017 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă propune următorul amendament: ” Se diminuează
suma de 10.000 lei de la Cap.65.02, Titlul 20 – Bunuri și Servicii și se majorează cu suma de
10.000 lei la Cap.65.02, Titlul 71 – Active financiare”;
D-na consilier local Luminița Moscalu informează Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu 21 voturi Pentru.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 176 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.997 din 12.07.2017 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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 177 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și
Impozite Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.887 din 24.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 178 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de
educație timpurie antepreșcolară în anul 2017-2018;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.537 din 24.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 179 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației Municipiului Piatra
Neamț cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau de
război pentru perioada 2017-2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.779 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Managementul Situațiilor de Urgență;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 180 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț, de către Direcția Silvică Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.812 din 21.07.2017 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 favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 181 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea repartizării unor locuințe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.717 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 182 a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru modificarea HCL nr.23 din 23.02.2017 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț, pentru perioada 2014-2020, revizuită;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.026 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 183 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.252 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.081 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 184 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri de Consiliu Local;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.072 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 185 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen
Saeculare Neamț” în vederea organizării Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” - ed. a
XX-a;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.074 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local amendamentul
comisiei de specialitate nr.4: ”se suplimentează suma prevăzută în anexă, cu 5.000 lei”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Dl. Mihai Obreja – 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. 186 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind unele măsuri pentru administrarea Pieții Centrale Agroalimentare ”Sf.
Gheorghe” din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19.970 din 25.07.2017 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 Bîrjoveanu Romel Alexandru propune ca acest proiect de hotărâre să fie
votat prin vot secret.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune la vot propunerea d-lui Consilier local
Bîrjoveanu Romel Alexandru, care a fost aprobată cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul
verbal:
Total voturi exprimate: 22
Voturi Valabil exprimate: 22
Voturi nule: 0
Voturi Pentru: 13
Voturi Împotrivă: 9
Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – informează Consiliul Local că proiectul de
hotărâre a fost RESPINS.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind aprobarea Raportului anual de activitate privind realizarea serviciului public
de administrare şi exploatare a parcărilor de reşedinţă, a parcărilor publice fără plată şi a parcărilor
închiriate instituţiilor publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.319 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl.
Consilier local Cristian Tihenea).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 187 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreţinere şi
exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.318 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 20 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl.
Consilier local Cristian Tihenea).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 188 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.
32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.324 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament:
”excluderea poziției – Str. Paltinilor, bl.B2 – 1 loc, iar pe str. Bradului numărul locurilor de
parcare va fi de 26, în loc de 6”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Împotrivă (d-na
Consilier local Victoria Păduraru-Chiriac);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 189 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune
nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.322 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 190 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor terenuri, către Asociaţia de sprijin a
persoanelor cu nevoi speciale „Luceafărul”, pe durata folosirii spaţiului în care a funcţionat CT20;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.326 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 191 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind vânzarea unui bun imobil - apartament şi a terenului aferent, situate în str.
Mihai Viteazu, bl. C5, ap.144, sc. F, et.5;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.148 din 14.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 192 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 privind modificarea contractului de închiriere nr. 2.685 din 07.02.2013, încheiat
între Municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Sedpress Ceahlăul S.R.L.;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.285 din 05.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Marius Ghineț propune următorul amendament: ”eliberarea terenului în
termen de 15 zile”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – 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. 193 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren, în suprafață de 98 mp situat
în str. Muzeelor, din Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.215 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 194 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra
Neamț a bunului imobil curți - construcții, în suprafață de 24 mp, situat în Bd. Decebal nr.3, bl.E2,
parter;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.218 din 17.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 195 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020, a terenurilor în
suprafaţă totală estimată de 112.790,5 mp, proprietate publică/privată a UAT Piatra Neamţ aferente
investiţiilor prevăzute în lista de investiţii prioritare 2014-2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.776 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament din partea comisiei de
specialitate nr.1: ”refacerea întregii benzi de circulație”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – 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. 196 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –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 active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.504 din 19.07.2017 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 Cătălin Misăilă propune ca centralele termice să rămână în patrimoniul
municipiului, să nu fie vândute.
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Dl. Primar Dragoș Chitic menționează că aceste centrale termice sunt deteriorate și strică
aspectul urbanistic al orașului. Mai mult decât atât ele pot fi valorificate și se pot aduce bani la
bugetul local.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. consilier local Cătălin Misăilă, d-na consilier
local Victoria Păduraru Chiriac) și 8 voturi Abținere (dl. consilier local Adian Ciubotaru, dl.
consilier local Adrian Grigoraș, dl. consilier local Victor Marghidan, dl. consilier local Cristian
Mihalcea, d-na consilier local Moisii Alexandra, dl. consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. consilier
local Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 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. 19.595 din 20.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament din partea comisiei de
specialitate nr.1: ”eliminarea pozițiilor nr.1, 2, 3 și 4 din anexele proiectului de hotărâre”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. consilier local Adian Ciubotaru, dl.
consilier local Cătălin Misăilă, dl. consilier local Adrian Grigoraș, dl. consilier local Victor
Marghidan, dl. consilier local Cristian Mihalcea, d-na consilier local Moisii Alexandra, d-na
consilier local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. consilier local
Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament din partea comisiei de
specialitate nr.1: ”poziția 6 - majorarea prețului de pornire la licitație la 50 euro/mp”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. consilier local Adian Ciubotaru, dl.
consilier local Cătălin Misăilă, dl. consilier local Adrian Grigoraș, dl. consilier local Victor
Marghidan, dl. consilier local Cristian Mihalcea, d-na consilier local Moisii Alexandra, d-na
consilier local Victoria Păduraru-Chiriac, dl. consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. consilier local
Cristian Tihenea, d-na consilier local Luminița Vîrlan);
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”eliminarea
pozițiilor nr.2, 5 și 6”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a fost
RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. consilier local Beteringhe Mircea-Florian,
dl. consilier local Bîrjovanu Romel, dl. consilier local Adrian Ciobanu, dl. consilier local Valentin
Ciobanu, dl. consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. consilier local Marius Ghineț, d-na consilier
local Moscalu Luminița, dl. consilier local Mihai Obreja, dl. consilier local Olariu Marian, dl.
consilier local Paul Pintilie, dl. consilier local Cristian Sauciuc, dl. consilier local Constantin
Teodorescu);
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială care a fost RESPINS cu 22 voturi Abținere.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 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;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.735 din 20.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 197 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.29 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.737 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 198 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea spaţiilor de la parterul
blocului de locuinţe B5 – Birou notarial şi alte spaţii, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu nr. 12, bl. B5, proprietatea BNP Ioniţă Ana;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.608 din 20.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local faptul că nu participă la vot.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 21 voturi PENTRU.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 199 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.31 privind acordul municipiului Piatra Neamţ în vederea solicitării, de către d-nul
Vasilache Vasile, a autorizaţiei de construire pentru ,,Modernizare, extindere şi etajare parţială
locuinţă, amplasată pe limita de proprietate cu domeniul public al municipiului”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.413 din 18.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 200 a Consiliului.
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Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.32 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, al profilului candidaților și
matricea profilului consiliului de administrație pentru societățile la care municipiul Piatra Neamț
este acționar unic sau majoritar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19.812 din 21.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 201 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.33 privind abrogarea HCL nr.18/13.02.2017, HCL nr.19/13.02.2017, HCL
nr.20/13.02.2017 și pentru modificarea HCL nr.252/23.06.2010;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20036 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 202 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.34 privind prelungirea, pe o perioadă de 2 luni a contractului nr.41.334 din 06.08.2007
de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de organizare, funcționare și
administrare a Băii comunale din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 19958 din 25.07.2017 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune
respingerea acestuia;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier Local Bîrjoveanu Romel intervine spunând că va trebui scos la vânzare spațiul
dacă și la a doua licitație nu se prezintă nimeni.
Dl. Primar Dragoș Chitic informează Consiliul Local că serviciul menționat în proiectul de
hotărâre a fost scos la licitație, dar un a participat nimeni. În cazul în care nici la a doua licitație nu
se va prezenta cineva, se va scoate la vânzare spațiul.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 203 a Consiliului.
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Dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului – prezintă Consiliului Local Raportul anual al
Consiliului Local Piatra Neamț cu privire la activitatea societăților comerciale aflate sub tutela sa,
pentru anul 2016;
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă - declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Mihai OBREJA – Președinte de ședință – SS indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil

SAPJ/NM/02.08.2017
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