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CONSILIUL LOCAL 

al 
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017 
 

 

Subsemnatul, Bîrjoveanu Romel – Alexandru, având calitatea de consilier local al 

municipiului Piatra Neamț, validat prin HCL nr.178/04.07.2016, prezint următorul raport de 

activitate pentru perioada iulie 2016- iunie 2017: 

Fac parte din următoare comisii de specialitate: 

➢ Comisia pentru administrație publică, juridic și disciplină 

➢ Comisia rutieră 

➢ Comisia pentru aprobarea parteneriatelor (până în Martie 2017) 

Sunt membru în Consiliul de administrație al următoarelor unități școlare: 

➢ Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” 

➢ Scoala Generală nr.8 

 

În perioada iulie 2016-iunie 2017 am participat la toate ședințele Consiliului Local Piatra Neamț 

și am fost prezent la toate ședințele comisiilor de specialitate. 

Am inițiat următoarele proiecte de hotărâre: 

● Proiect de hotărâre privind stoparea blocărilor abuzive ale SC Parking SA pe domeniul 

public al municipiului Piatra Neamț  

▪ ședința de Consiliu Local din 27.10.2016 

● Proiect de hotărâre privind scăderea prețului la parcările de reședință pentru persoane 

fizice de la 142 lei la 100 lei și pentru persoane juridice de la 342 lei la 170 

lei. 

▪ ședința de Consiliu Local din 24.12.2016 

● Proiect de hotărâre privind scăderea prețului la parcările de reședință pentru toate 

categoriile, cu un procent de 60%. 

▪ ședința de Consiliu Local din 09.12.2016 

 



Am adresat un memoriu Guvernului României pentru repararea tronsonului de drum de 

la iețirea din Piatra Neamț spre Bicaz. În urma acestei sesizări, între DRDP Iasi si conducerea 

Primariei Piatra Neamt s-a incheiat si semnat un proces verbal de constatare si identificare in urma 

caruia Ministerul Transporturilor va intocmi documentatia necesara pentru rezolvarea situatiei 

juridice a tronsonului mentionat iar CNAIDR va putea interveni pentru repararea si modernizarea drumului. 

În cadrul ședinței de aprobare a bugetului municipiului Piatra Neamț pentru anul 2017, 

am făcut următoarele amendamente: 

▪ demararea studiului de fezabilitate în vederea construirii 

podului peste Cuejdi, aferent străzii ”Erou Rusu” 

▪ prinderea în situația de lucrări a SC Publiserv –a  sectorului 

de drum de pe varianta orașului, Gară-Piața Centrală. 

Am susținut și am votat de fiecare dată pentru preluarea, scoaterea la licitație și 

deschiderea Pieței Centrale a municipiului Piatra Neamț.  

 

În cadrul Comisiei pentru administrație publică, juridic și disciplină, am susținut 

proiectele care vizau dezvoltarea orașului, avizând favorabil investiții pe domeniul public sau privat 

al municipiului Piatra Neamț, care duc la creșterea numărului de locuri de muncă și plata de taxe si 

impozite către bugetul local. 

Funcția de membru în Comisia pentru aprobarea parteneriatelor mi-a dat posibilitatea să 

susțin proiecte ale asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive și unităților școlare care promovează 

cultura, sportul, învățământul și arta în tot ansambul ei, printre care amintesc: 

▪ am susținut solicitarea FRF de a desfășura două meciuri amicale al 

selecționatei României pe stadionul municipal din Piatra Neamț. 

▪ am susținut alocarea bugetului solicitat de către Liceul cu Program 

Sportiv Piatra Neamț în vederea participării la competițiile sportive ale 

anului 2017. 

▪ am susținut alocarea bugetului solicitat de către Colegiul Național 

Petru Rareșpentru organizarea Congresului național de informatică 

aplicată precum și participarea la concursul național de robotică 
▪ am susținut un amendament în cadrul ședinței de Consiliu Local pentru 

acordarea de fonduri pentru sărbătorirea a 40 de ani de existență a 

Școlii generale nr.8 
 

 

Comisia rutieră mi-a dat posibilitatea să pot participa activ la găsirea soluțiilor pentru 

îmbunătățirea fluidizării circulației în Piatra Neamț dar și mărirea gradului de siguranță 

pentru pietoni. Printre proiectele pe care le-am inițiat sau în care m-am implicat personal, amintesc: 

▪ montarea semaforului cu buton de pe B-dul Decebal, și modificarea 

semnalizării rutiere pe sectorul de drum Școala Elena Cuza – Liceul 

Victor Brauner 

▪ montarea indicatoarelor ”oprirea interzisă” pe Str. Gara Veche 

https://www.facebook.com/hashtag/semnat?source=feed_text&story_id=1387351344664273
https://www.facebook.com/hashtag/repararea?source=feed_text&story_id=1387351344664273
https://www.facebook.com/hashtag/modernizarea?source=feed_text&story_id=1387351344664273


▪ împrejmuirea terenului ce aparține SC Publiserv cu stâlpi de protecție 

pe str. Gara Veche 

▪ montarea indicatoarelor ”oprirea interzisă” pe str. Mihai Stamatin 

(zona OMV) 

▪ marcaj discontinuu pe str. Bistriței 

▪ trecere pentru pietoni supraînălțată pe Str. Dărmănești 

▪ montarea limitatoarelor de viteză în zona Pieții Dărmănești 

▪ montarea limitatoarelor de viteză pe str. Mihai Stamatin, în zona 

Bisericii 

▪ găsirea unei soluții privind accesul camioanelor în zona depozitului 

Altex din cartierul 1Mai, din str. Izvoare 

▪ reamenajarea spațiului verde din zona trecerii pentru pietoni de la 

restaurantul Noir 

▪ montarea unui indicator ”sens unic” în zona Străzii Independenței 

Proiecte realizare sau in curs de realizare ale Comisiei rutiere pe care le-am susținut: 

▪ amplasarea sensurilor giratorii la Shopping City Piatra Neamț pe str. 

Petru Movilă și Str. Bistriței 

▪ amplasarea stației de autobuz pe str. Petru Movilă 

▪ scoarerea căii ferate de pe str. Bistriței 

▪ sensuri unice nou înființate pe străzile municipiului Piatra Neamț 

▪ mutarea stației de taxi din fața magazinului Unic 

▪ amplasarea sensului giratoriu în carteirul 1Mai 

▪ amplasarea sensului giratoriu de pe B-dul Decebal, intersecția cu str. 

„Prof Ion Negre„ și „Dr.Emil Costinescu„ 

▪ supralărgirea podului de peste Cuejdi în zona Pieței Centrale și 

circulația pe două benzi/sens pe direția spre Bacău 

În afara activității în cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, m-am implicat 

personal în rezolvarea diverselor probleme pe care le-am aflat în cadrul audiențelor acordate la 

sediul PNL dar și al deplasărilor în cartiere, printre care amintesc: 

▪ refacerea treptelor distruse din zona Str. Nufărului – Str. Valea 

Albă 

▪ plombarea zonelor de parcări din jurul Grădiniței nr.5 Dărmănești 

▪ plombarea zonelor de parcări din jurul alimentării „Carpați„ și 

străzile secundare din zona Str.Dărmănești  

▪ refacerea cu covor asfaltic a străzii Aleea Armoniei, din zona Pieței 

Dărmănești 

▪ plombarea străzii Poiana Teiului  

▪ amplasarea unui gard de protecție în fața Scolii nr. 8 

▪ strângerea deșeurilor din clădirile (școală și grădiniță)  cartierului 

Speranța 

▪ închiderea celor două clădiri din Speranța pentru a nu mai pătrunde 

persoanele fără adăpost 

▪ mutarea traseului de intrare auto spre stația de autobuz din cartier 

Speranța 

▪ reabilitarea parcului de joacă de lângă Bl.40, cartier Dărmănești 



▪ reparare gard de protecție Str. Gh. Leonida, bl.M4 

▪ ridicarea stâlpului cu sarcină electrică din vecinătatea locului de 

joacă de pe str. Aurorei 

▪ reabilitarea terenului de joacă de pe Str. Aurorei (Biserica Catolică) 

▪ montarea capacelor de canal în zona stadionului Ceahlaul 

▪ toaletarea copacilor din zona indicatoarelor de circulație 

▪ rezolvarea problemelor cu cainii vagabonzi din zona străzii Mihai 

Stamatin 

▪ întreținerea spațiilor verzi din zona centrală a orașului 

▪ montarea de becuri pe str. Mihail Sadoveanu 

▪ înlocuirea unor bănci putrede în cartierul Dărmănești 

În paralel cu aceste activități, am efectuat: 

▪ audiențe acordate la sediul PNL Piatra Neamț  

▪ întâlniri cu cetățenii în cartierele orașului 

▪ participare la toate evenimentele organizate de Primăria Piatra Neamț 

▪ acțiuni de ecologizare pe dealul Cozla și în carterul Speranța 

▪ sponsorizări pentru echipamente necesare fucționării Cinematografului ”Dacia” 

*pentru activitatea din cadrul Consiliul Local primesc o îndemnizație de 550 lei/lună. 

 

 Consilier Local,       21.06.2017 
Romel – Alexandru Bîrjoveanu   


