
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.2107 din 27.01.2017
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.01.2017 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. 63 din 19.01.2017,
completată prin Dispoziţia Primarului nr.80 din 25.01.2017, 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  Luminița  –  Georgeta  Vîrlan,  Viceprimarul  Municipiului  –  dl.  Bogdan  Gavrilescu,  Secretarul
Municipiului – dl. Florin Fecic şi 20 consilieri locali. Lipsește motivat (concediu medical): dl. Consilier
local Adrian Grigoraș. 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 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. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, 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

al ședintei  ordinare din 24.11.2016, al  ședinței  extraordinare din 29.11.2016, al  ședintei  de îndată  din
06.12.2016,  al  ședinței  de îndată  din  09.12.2016,  al  ședinței  extraordinare  din 13.12.2016,  al  ședinței
extraordinare  din  23.12.2016,  al  ședinței  extraordinare  din  09.01.2017  și  al  ședinței  de  îndată  din
19.01.2017, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă  proiectul ordinii  de zi,  conform
Dispoziţiei Primarului nr. 63 din 19.01.2017, precizând faptul că proiectele de hotărâre de la nr. 17 la nr.21
au fost introduse pe ordinea de zi prin Dispoziția nr.80 din 25.01.2017, iar proiectul de hotărâre nr.15 a
fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 

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

I.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   
 

1.  HOTĂRÂRE privind  utilizarea  în  anul  2017  a  excedentului  bugetar  înregistrat  la  data  de
31.12.2016;
               - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

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

3. HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare
nerambursabila si a proiectelor de parteneriat de interes local, precum si constituirea comisiei de contestatii
pentru alocarile de la bugetul local din anul 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4.  HOTĂRÂRE privind  alocarea  unei  sume  de  bani  din  capitolul  67.02  “Cultură,  recreere  şi

religie”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5.  HOTĂRÂRE privind  actualizarea  Planului  de  acțiuni/interes  local  și  a  Instrucțiunilor  de
implementare pentru anul 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC



6. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în
comun, pentru perioada februarie – decembrie 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a

situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local, în anul 2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

8.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale municipiului Piatra
Neamț, pe anul 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9.  HOTĂRÂRE privind  aprobarea participării Municipiului Piatra Neamț în cadrul Programului

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, P.I. 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice,  inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B – Clădiri publice, ce implică realizarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de
finanțare și a anexelor acestora;

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

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11.  HOTĂRÂRE privind  modificarea  anexei  la  Contractul  de  delegare  de  gestiune  prin

concesiune nr. 34.007 din 12.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Solaris Serv S.R.L.
(Parcul Zoo);

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12.  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
13.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

14.HOTĂRÂRE privind  înregistrarea unor investiţii,  în patrimoniul  municipiului  Piatra Neamţ,
domeniul public;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.317/2011 privind darea în folosinţă gratuită Mitropoliei

Moldovei şi Bucovinei a unui teren în suprafaţă de 622 mp, situat în str. Aurel Vlaicu nr. 1, în vederea
construirii unei biserici;

- iniţiatori – consilier local Constantin Teodorescu
                – consilier local Cătălin Misăilă

 – consilier local Cristian Sauciuc 
 -  consilier local Valentin Ciobanu 

16.  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.357/12.12.2012 privind închirierea directă către SC
LOCATIVSERV SRL, a unui spațiu, în suprafață de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1 B, proprietatea municipiului Piatra Neamț;
             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
1. Informare cu privire la solicitarea Parohiei ,,Acoperământul Maicii Domnului” înregistrată

sub nr. 396 din 09.01.2017;   

   Dl. Romulus-Cristian Tihenea - Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiilor Primarului nr.80 din 25.01.2017:

           17. HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr.254/29.09.2016 pentru modificarea anexei la HCL
nr.287 din 14.09.2012  privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare
prestată de către SC Salubritas SA;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE    pentru modificarea HCL nr.112/30.04.2014 privind stabilirea unor tarife;



- iniţiator - Primar Dragoş CHITIC
19. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind desemnarea reprezentanților

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului
Piatra Neamț;

- iniţiator - Primar Dragoş CHITIC
20. HOTĂRÂRE  pentru modalitatea de colectare, declarare și plată a taxei de 80 lei/tonă pentru

deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare pentru anul 2017;
- iniţiator - Primar Dragoş CHITIC

21.  HOTĂRÂRE  privind  plata  taxei  de  80  lei/tonă  pentru  deșeurile  inerte  și  nepericuloase
încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare în anul 2017;

- iniţiator - Primar Dragoş CHITIC

            
           Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii  Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie
2016;
          Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1611 din 19.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;

Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
D-na consilier Local Maria-Claudia Moroiu – ”am de făcut o observație la proiectul de hotărâre

nr.1. Acesta nu prezintă o destinație a excedentului financiar. Nu scrie către care tip de investiție va merge
acest excedent bugetar.”

Dl.  Secretar  al  Municipiului  Florin Fecic  – ”proiectul  de hotărâre a  fost  introdus în  baza legii
finanțelor publice, care stabilește ca excedentul financiar din anul precedent să se repartizeze în bugetul
anului curent, în secțiunea dezvoltare, pentru investiții. Lista de investiții o aveți anexă la bugetul pe anul
2017, care va fi supus aprobării dupa apariția bugetului de stat. Nu trebuie stabilită destinația astăzi, ci doar
transferul sumelor din exercițiul financiar anterior în bugetul local pe anul 2017, secțiunea dezvoltare.”

D-na consilier Local Maria-Claudia Moroiu – ”nu trebuia să fi știut și noi către care tip de investiții
va merge?”

Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ”asta o veți hotărâ după aprobarea bugetului. Acum doar
transferăm sumele în bugetul local pe anul 2017. Așa spune art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale. Prin aprobarea bugetului local pe anul 2017, veți aproba și lista de investiții și destinația
acestor sume. Banii sunt în contul de la trezorerie și nu pot fi utilizați în lipsa hotărârii de consiliu local.
Problema  este,  de  exemplu,  că  în  această  sumă  care  reprezintă  excedentul  de  anul  trecut  se  află  și
încasările din vânzările locuințelor ANL pe luna decembrie și avem obligația să le virăm către ANL în
cursul lunii ianuarie, conform legii. Nu putem face transferul către ANL în lipsa hotărârii de consiliu local
de astăzi.  Dacă astăzi hotărârea nu se aprobă, am să solicit d-lui Primar, o nouă convocare a Consiliului
Local, strict pe această problemă, pentru a putea debloca acea sumă și să o virăm mai departe către ANL.
Pe de altă parte, legea finanțelor publice nu prevede decât 3 destinații pentru acest excedent: cea pe care
v-am citit-o,  respectiv  secțiunea de dezvoltare,  acoperirea  temporară a  golurilor  de casă nu este  cazul
pentru că nu au existat și acoperirea definitivă a eventualelor deficiențe, respectiv ce ați aprobat printr-o
hotărâre anterioară. Nu există alternativă”.

D-na  Consilier local Luminița Georgeta Vîrlan – ”asta ne interesa, o motivare a acestei sume, a
excedentului bugetar. Am înțeles că suma va merge la secțiunea dezvoltare, dar am fi dorit o detaliere așa
cum ați făcut-o dumneavoastră.”

Dl.  Secretar  al  Municipiului  Florin Fecic  – ”aș fi  așteptat  solicitarea la  ședința  de comisii.  Vă
ofeream lămuriri și eu și d-na director economic și colegii mei. Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul, neexistând nici o interpelare pe această temă. Iar în proiectul de hotărâre erau invocate toate cele
menționate de mine.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost  RESPINS cu 9 voturi Pentru, 1 vot Abținere (d-na consilier  local Alexandra Moisii) și 12 voturi

Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local
Ghineț  Marius, dl.  consilier  local  Marghidan Victor Adrian, dl.  consilier  local  Mihalcea Cristian,   dl.



consilier local Misăilă Cătălin, d-na  consilier local Moroiu Maria-Claudia,  d-na consilier local Păduraru –
Chiriac Victoria, dl. consilier local Sauciuc Cristian, dl. consilier local Sălăvăstru Tudor, dl. consilier local
Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan Luminița – Georgeta).

Dl. Primar Dragoș Chitic- ”am să rog presa, după această ședință de consiliu local, să rămână să
dau câteva declarații. Este absurd ceea ce se întâmplă în consiliul local”.

             Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1749 din 20.01.2017 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;

D-na consilier local Luminița Moscalu propune următorul amendament: ”suplimentarea anexei cu
o nouă poziție, respectiv Colegiul Național Petru Rareș, cu suma de 5.000 lei pentru concursul Hai în
viitor”.

D-na consilier  local  Păduraru-  Chiriac  Victoria  propune ”amânarea  acestui  proiect  de hotărâre,
întrucât nu a fost depus cu 5 zile înaintea ședinței de astăzi”.

Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic răspunde că a fost aprobată ordinea de zi, drept urmare
proiectul de hotărâre trebuie să fie supus aprobării. 

Dl.  Primar  Dragoș  Chitic  –  ”avem semnăturile  favorabile  ale  comisiei  întrunite  în  data  de  20
ianuarie, în cadrul căreia s-au aprobat aceste sume.”

D-na consilier local Păduraru- Chiriac Victoria - ”aceste avize sunt facultative. Nu s-a respectat
principiul de a-l publica cu 5 zile înaintea ședinței și nu au fost studiate de toți consilierii locali. Acesta
este motivul respingerii. ”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”d-na consilier, astazi suntem în 26 ianuarie, comisia proiectelor de
parteneriat de interes local s-a întrunit în data de 20 ianuarie, cu 6 zile înaintea ședinței și a aprobat aceste
sume. Consiliul Local avea cunoștință despre sumele de bani propuse pentru finanțare.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-nei consilier
local Luminița Moscalu, care a fost  RESPINS cu 9 voturi Pentru, 1 vot Abținere  (d-na consilier local

Alexandra  Moisii)  și  12  voturi   Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Ciubotariu  Adrian,  dl.  Consilier  local

Gavrilescu Bogdan,  dl. Consilier  local Ghineț Marius, dl.  consilier local  Marghidan Victor Adrian, dl.
consilier local Mihalcea Cristian,  dl. consilier local Misăilă Cătălin, d-na  consilier local Moroiu Maria-
Claudia,  d-na consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. consilier local Sauciuc Cristian, dl. consilier
local Sălăvăstru Tudor , dl. consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan Luminița
– Georgeta).
 Dl.  Romulus-Cristian Tihenea –  Preşedinte  de şedinţă  – supune la  vot proiectul  de hotărâre în
formă inițială, care a fost RESPINS cu 8 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (d-na consilier local Alexandra
Moisii și dl. Consilier local Mihai Obreja) și 12 voturi  Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. consilier local Marghidan Victor
Adrian, dl.  consilier  local  Mihalcea  Cristian,   dl.  consilier  local  Misăilă  Cătălin, d-na  consilier  local
Moroiu  Maria-Claudia,   d-na  consilier  local  Păduraru  –  Chiriac  Victoria, dl.  consilier  local Sauciuc
Cristian, dl. consilier local Sălăvăstru Tudor, dl. consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier
local Vîrlan Luminița – Georgeta).

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare
nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și constituirea comisiei de contestații
pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2017;
            Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1749 din 20.01.2017 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  Victor  Adrian  Marghidan  propune  următorul  amendament:  ”anexa  nr.1,
respectiv componența comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă
și  a  proiectelor  de parteneriat  de interes  local  să  fie  alcătuită  din d-na consilier  local  Luminița
Vîrlan, dl. consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local
Victoria Păduraru – Chiriac, dl. consilier local Cristian Sauciuc, dl. consilier local Cătălin Misăilă,
dl. consilier local Mihai Obreja, iar anexa nr.2 -  comisia de contestații pentru alocările de la bugetul
local pentru anul 2017 să fie alcătuită din dl. consilier local Cristian Mihalcea, dl. consilier local
Adrian Ciubotariu, dl. consilier local Marius Ghineț, dl. consilier local Cristian Tihenea, dl. consilier
local Adrian Grigoraș”.

Dl. Consilier local Mihai Obreja refuză să facă parte comisia mai sus menționată.
Dl. consilier local Victor Adrian Marghidan propune pe dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru în locul

d-lui Mihai Obreja.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru  votarea amendamentului formulat

de către dl. Victor Adrian Marghidan.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 20
Voturi nule: 2
Voturi PENTRU: 13
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 7

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret  pentru votarea proiectului de hotărâre cu
amendamentul aprobat.

Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 20
Voturi nule: 2
Voturi PENTRU: 12
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 8
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 6   a

Consiliului.

         Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
         Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1501 din 18.01.2017 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. 7   a
Consiliului.

 Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.5  privind  actualizarea  Planului  anual  de  acțiuni/lucrări  de  interes  local  și  a
Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1595 din 19.01.2017 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. 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. 8   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.6 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. 1596 din 19.01.2017 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;

D-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan propune următorul amendament: ”art.4 din hotărâre
va avea următorul conținut: plata contravalorii abonamentelor acordate beneficiarilor de gratuitate pe
mijloacele de transport în comun, se va face din bugetul local, conform legii”;

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”în momentul în care s-a înființat A.D.I. Urbtrans, tot Consiliul Local, a
aprobat atunci ca gratuitățile să fie suportate din redevența pe care Urbtrans o încasează. Acesta a fost și
rolul asociației, de a pune la un loc 7 entități care să formeze o asociație, să poată gestiona transportul
public. În momentul acesta, Primăria Piatra Neamț, prin amendamentul făcut, este defavorizată pentru că
am avea varianta de a nu mai fi în Asociația Urbtrans, de a gestiona singură transportul public de persoane,
de a încasa o redevență și din redevență să plătim sume de bani către gratuități. Ceea ce se propune acum,
este un dezavantaj  pentru municipiul Piatra Neamț și un avantaj pentru Consiliul Județean si Asociația
Urbtrans.  Va trebui să vedem în ce măsură,  dacă se votează amendamentul,  este legal,  comparând cu
hotărârea de consiliul local de care vă spuneam. Mi-aș fi dorit ca în Consiliul Local să se ia decizii care să
nu aducă o povară bugetului local, ci care să degreveze bugetul local de cheltuieli, pentru a putea fi folosiți
banii în alte direcții  de dezvoltare a orașului. Recomandarea mea ar fi ca acest amendament să nu fie
susținut de Consiliul Local.”

Dl. Consilier local Vasile Popescu – ” nu ar trebui, în cazul acesta, să abrogăm întâi prima hotărâre
de Consiliu Local?” 

D-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan – ”în cazul acesta ar trebui să vedem acea hotărâre
de consiliu local, prin s-a stabilit ceea ce a spus dl. Primar, pe de altă parte să vedem care sunt exact
relațiile Consiliului Local cu ADI Urbtrans. Întrebarea mea este următoarea: putem decide noi, Consiliul
Local, ca ADI Urbtrans să facă această plată atâta vreme cât nu cunoaștem, eu personal nu cunosc relațiile
interinstituționale între Primăria Piatra Neamț, Consiliul Local și ADI Urbtrans?”

Dl. Consilier local Vasile Popescu – ”există o hotărâre de consiliu local care prevede cum se acordă
gratuitățile, fără ca acestea să fie o povară pentru Bugetul local.”

Dl. Secretar al municipiului Florin Fecic – ”prin HCL nr.69/2016 s-a aprobat delegarea serviciului
de  transport  public  către  ADI Urbtrans,  în  anumite  condiții.  La  art.9  din  HCL se  menționează  ce  se
întâmplă cu redevența pe care ADI Urbtrans o încasează, aferentă traseelor din municipiul Piatra Neamț.
Consiliul  Local  de  atunci  a  stabilit  ca  din  redevență,  să  fie  achitată  cu  prioritate,  contravaloarea
gratuităților aprobate prin Consiliul Local, să fie folosite sumele respective pentru funcționarea asociației
Urbtrans  și  pentru  modernizarea  infrastructurii  de  transport,  indicatoare,  transport  în  comun,  panouri,
urmând ca sumele rămase, dacă este cazul, să fie virate la sfârșitul anului bugetar către municipiu, care este
destinatarul redevenței. Asta avem astăzi aprobat.” 

Dl.  Consilier  local  Romulus-Cristian  Tihenea-   Președinte  de  ședință-  ”din  ce  ne  expuneti
dumneavoastră, pare a fi același lucru cu care nu suntem de acord astăzi. Ori că primim redevența și o
plătim noi, ori că plătește ADI Urbtrans este același lucru.”

Dl.  Secretar  al  municipiului  Florin  Fecic  -   ”dacă  astăzi  aprobăm  amendamentul,  va  trebui
modificată și acea prevedere din HCL nr.69/2016 și ADI Urbtrans să vireze redevența către municipiu”.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de d-
na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan, care a fost  APROBAT cu 13 voturi PENTRU și 9 voturi
IMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel-Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian-Virgil,



dl. Consilier local  Ciobanu Valentin,  d-na Consilier local Moscalu Luminița,  dl. Consilier local  Obreja
Mihai,  dl.  Consilier  local  Olariu  Marian-Adrian,  dl.  Consilier  local  Pintilie  Paul,  dl.  Consilier  local
Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună  cu  amendamentul  aprobat,  care  a  fost  ADOPTAT cu  13  voturi  PENTRU  și  9  voturi
IMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel-Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian-Virgil,
dl. Consilier local  Ciobanu Valentin,  d-na Consilier local Moscalu Luminița,  dl. Consilier local  Obreja
Mihai,  dl.  Consilier  local  Olariu  Marian-Adrian,  dl.  Consilier  local  Pintilie  Paul,  dl.  Consilier  local
Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin);

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”mulțumim Consiliului Local că ne-ați mai dat o povară în plus pe anul
acesta, banii aceia îi puteam folosi în altă direcție, dar îi vom da pe gratuități, dacă așa s-a votat.”

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR. 9   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.7 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutor de urgență și a
situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local, în anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1597 din 19.01.2017 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. 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.10   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea 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.  Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă  – supune la  vot proiectul  de hotărâre în

formă inițială,  care  a  fost  RESPINS  cu 9 voturi  Pentru și  13  voturi   Împotrivă  (dl.  Consilier  local

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

Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ”acest proiect a mai fost pe ordinea de zi la ședința
anterioară. A fost respins din motivul că a fost pus cu întârziere pe ordinea de zi. De data aceasta a fost
pus la termen. Intre cele două ședințe, am avut o ședință extraordinară, în care ați votat o comisie pentru
selecția candidaților pentru CA-uri. Vreau să vă aduc la cunoștință că acea comisie nu poate fi lucrativă, în
lipsa acestui  compartiment.  Toate  demersurile,  conform OG nr.109/2011 pentru numirea  CA-urilor  la
societăți  sunt  legate  ori  de  documente  emise  de  acest  compartiment,  ori  de  avize  emise  de  acest
compartiment.  În consecință, prin respingerea proiectului, ați blocat practic numirea noilor consiliilor de
administrație, va trebui să revenim cu acest proiect, care are și aviz ANFP și pentru care există o obligație
legală, instituită de art.3 din Legea 111/2016. Personal, nu înțeleg conduita dumneavoastră, raportat la
hotărârea de consiliu local pentru numirea comisiei, pentru care am avut o ședință extraordinară. De la
persoanele nominalizate în comisie, am primit doar de la dl. Victor Marghidan documentul care confirmă
calitatea dumnealui de a face parte din această comisie. Există un termen de 10 zile lucrătoare în care
trebuie să se semneze pentru legalitatea acelei hotărâri și să o trimit Instituției Prefectului. Dacă până la



sfarșitul termenului nu primesc de la toate persoanele actele solicitate, voi face un referat de nelegalitate
cu privire la acea hotărâre. Termenul încă nu a expirat.”

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea participării Municipiului Piatra Neamț în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, P.I. 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice,  inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B – Clădiri publice, ce implică realizarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de
finanțare și a anexelor acestora;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1703 din 20.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Dezvoltare
și Implementare Proiecte;

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

Dl. 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.11   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea repartizării unor locuinţe;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1515 din 19.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Investiții și
Gospodărie Comunală;

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

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – ”locuința de serviciu pentru handbalist a
fost eliberată?”

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”avem un administrator, SC Locativserv, care va primi hotărârea de
consiliu de la noi și are obligația să o pună în aplicare, în sensul încheierii contractelor.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă –”nu suntem contra, doar să nu intrăm în
litigii cu alte instituții”. 

Dl. Primar Dragoș Chitic - ” ne-a fost comunicat de către SC Locativserv că locuința este liberă și
întrunește toate condițiile.”

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 20  voturi PENTRU și 2 voturi ABȚINERE (d-na consilier local Alexandra Moisii și
dl. Consilier local Marian Olariu).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.12   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.11  privind  modificarea  anexei  la  Contractul  de  delegare  de  gestiune  prin
concesiune nr. 34.007 din 12.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Solaris Serv S.R.L.;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1035 din 16.01.2017 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.3 au avizat favorabil  proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.13   a
Consiliului.



Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.12 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. 1149 din 17.01.2017 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. Consilier local Ciobanu Adrian prezintă următorul amendament: ”la poziția 1 din anexa nr.3,
prețul de pornire la licitație să fie de 100 euro/mp”.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de
către  dl.  Consilier  local  Ciobanu  Adrian,  care  a  fost  RESPINS  cu  9  voturi  PENTRU  și  13  voturi

ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier

local Ghineț Marius, dl. consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. consilier local Mihalcea Cristian,  dl.
consilier local Misăilă Cătălin, d-na  consilier local Moisii Alexandra, d-na  consilier local Moroiu Maria-
Claudia,  d-na consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. consilier local Sauciuc Cristian, dl. consilier
local Sălăvăstru Tudor, dl. consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan Luminița
– Georgeta);

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul în formă inițială,
care a fost  RESPINS  cu 9 voturi  PENTRU și 13 voturi  ÎMPOTRIVĂ (dl.  Consilier  local  Ciubotariu

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

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.13  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. 1035 din 16.01.2017 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.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 (dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru)

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă   HOTĂRÂREA NR.14   a
Consiliului.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind înregistrarea unor investiţii, în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1533 din 20.01.2017 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. 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 Ciubotariu Adrian, dl.

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. consilier local Marghidan Victor
Adrian, dl.  consilier  local  Mihalcea Cristian,   dl.  consilier  local  Misăilă  Cătălin, d-na  consilier  local



Moisii Alexandra,  d-na  consilier local Moroiu Maria-Claudia,   d-na consilier local  Păduraru – Chiriac
Victoria, dl.  consilier  local Sauciuc  Cristian, dl.  consilier  local Sălăvăstru  Tudor,  dl.  consilier  local
Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan Luminița – Georgeta);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.16 pentru modificarea HCL nr.357/12.12.2012 privind închirierea directă către SC
LOCATIVSERV SRL, a unui spațiu, în suprafață de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial de tip mall, str. Cuiejdi nr. 1 B, proprietatea municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1596 din 19.01.2017 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 Victor Marghidan prezintă următorul amendament: ”se modifică art.1, care va

avea următorul cuprins: se modifică HCL nr.357 din 12.12.2012 privind închirierea directă către SC
Locativserv SRL a unui spațiu, în suprafață de 120 mp, situat la etajul III, în incinta complexului
comercial  de  tip  mal,  str  Cuiejdi  nr.1B,  proprietatea  municipiului  Piatra  Neamș,  în  sensul
suplimentării suprafeței de 106, 14 mp (situată la etajul III), reprezentând în total o suprafață de
226,14 mp la etajul III, la care se adaugă o suprafață de 60 mp, situată la etajul II”.

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat de
către  dl.  Consilier  local  Victor  Marghidan,  care  a  fost  RESPINS  cu  13 voturi  PENTRU și  9  voturi
IMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel-Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian-Virgil,
dl. Consilier local  Ciobanu Valentin,  d-na Consilier local Moscalu Luminița,  dl. Consilier local  Obreja
Mihai,  dl.  Consilier  local  Olariu  Marian-Adrian,  dl.  Consilier  local  Pintilie  Paul,  dl.  Consilier  local
Popescu Vasile, dl. Consilier local Teodorescu Constantin);

Dl. Romulus-Cristian Tihenea – Preşedinte  de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială, care a fost RESPINS  cu 9 voturi PENTRU și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local

Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl. consilier
local Marghidan Victor Adrian, dl. consilier local Mihalcea Cristian,  dl. consilier local Misăilă Cătălin, d-
na  consilier local Moisii Alexandra,  d-na  consilier local Moroiu Maria-Claudia,   d-na consilier local
Păduraru – Chiriac Victoria, dl. consilier local Sauciuc Cristian, dl. consilier local Sălăvăstru Tudor,  dl.
consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan Luminița – Georgeta);

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.17 pentru modificarea anexei la HCL nr.287 din 14.09.2012  privind aprobarea
tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de către SC Salubritas SA;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1855 din 25.01.2017 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.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 RESPINS cu 9 voturi PENTRU și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.

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

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.18 pentru modificarea HCL nr.112/30.04.2014 privind stabilirea unor tarife;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1859 din 25.01.2017 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.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 RESPINS cu 9 voturi PENTRU și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.

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

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.19  pentru  modificarea  HCL  nr.189/21.07.2016   privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe
raza municipiului Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1909 din 25.01.2017 emis de către
compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  respectiv  Serviciul
Administrație Publică Locală și Juridic;

Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
           Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.

Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU : 10
Voturi CONTRA : 12

   PROIECTUL A FOST RESPINS.

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind modalitatea de colectare, declarare și plată a taxei de 80 lei/tonă pentru
deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1937 din 25.01.2017 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.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 RESPINS cu 9 voturi PENTRU și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.

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

Dl.  Romulus-Cristian  Tihenea  –  Preşedinte  de  şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local
proiectul  de  hotărâre  nr.21  privind  plata  taxei  de  80  lei/tonă  pentru  deșeurile  inerte  și  nepericuloase
încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1939 din 25.01.2017 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Gospodărie
Comunală și Investiții;

Comisia  de  specialitate  nr.1  a  avizat  nefavorabil  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  respingerea
acestuia,  iar  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 9 voturi PENTRU și 13 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl.



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

Dl.  Secretar  al  Municipiului  Florin  Fecic  prezintă  Informarea  cu  privire  la solicitarea  Parohiei
,,Acoperământul Maicii Domnului” înregistrată sub nr. 396 din 09.01.2017;   

Dl.  Secretar  al  Municipiului  Florin  Fecic  –  ”începând  cu  această  ședință,  nu  voi  mai  aviza
introducerea pe ordinea de zi a niciunui proiect care nu respecta acel termen de 5 zile. În ceea ce privește
proiectul 19, numirea d-lui consilier local Tudor Sălăvăstru în locul d-lui Secuiu Radu, solicitarea a venit
de la o unitate de învățământ, vineri, pe data de 20.01.2017. Luni și marți a fost liber, iar miercuri ati avut
proiectul.  Astăzi  era  o  ocazie  să  numim și  reprezentatul  Consiliului  Local  la  unitatea  de  învățământ
respectivă. Nu s-a putut, nu se va mai întâmpla. Nu voi mai introduce pe ordinea zi nici un proiect,care nu
respecta termenul, indiferent de urgența problemei.”

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/27.01.2017


