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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 21745 din 03.08.2018 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 02.08.2018 în şedinţa de îndată 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.3 și alin.4 din Legea Administraţiei Publice Locale 

nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.1759 din 02.08.2018, 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, dl. Viceprimar Bogdan 

Gavrilescu, d-na Viceprimar Luminița Vîrlan, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, dl. Andrei 

Acristinei – înlocuitor al Secretarului Municipiului şi  14 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local 

George Apetrei, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local 

Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na  Consilier local Alexandra Amalia Moisii 

și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Cătălina 

Hizan – Director Direcția Economică, d-na Olimpia Adam – Director Direcția Dezvoltare și 

Implementare Programe, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, 

dl. Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, d-ra Paula Geangalău – 

consilier al Primarului, reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului local și 

reprezentanți ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 16 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările 

și completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.227 din 26.07.2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizată prin proiectul  ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul 

Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu - Strada 

Orhei - Piața Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii - Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni”; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Povestea României Mari” și obținerea 

finanțării nerambursabile pentru desfășurarea acestuia; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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  Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21667 din 02.08.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Economică – Serviciul Buget; 

 Dl. Primar Dragoș Chitic intervine spunând că rectificarea bugetului local a fost necesară ca 

urmare a întârzierii adoptării rectificării bugetare de către Guvernul României și pentru asigurarea 

funcționării unor compartimente din cadrul primăriei până la adoptarea acesteia. 

 Dl consilier local Cristian Tihenea propune citirea pe puncte a proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 14 voturi Pentru și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea) 

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

230 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.227 din 26.07.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.21675 din 02.08.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

231 a Consiliului. 

 

           Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21286 din 31.07.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

232 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2 din municipiul 

Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21535 din 01.08.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

233 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizată prin proiectul  ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul 
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Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu - Strada 

Orhei - Piața Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii - Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21659 din 02.08.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

234 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea proiectului ”Povestea României Mari” și obținerea 

finanțării nerambursabile pentru desfășurarea acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21673 din 02.08.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 

Comunicare; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

235 a Consiliului. 

 

 Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului Municipiului aduce la cunoștința Consiliului 

Local faptul că dl. Primar Dragoș Chitic va fi în concediu de odihnă, pentru o perioadă de 10 zile, 

începând cu data de luni, 06.08.2018. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă - 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin TEODORESCU – Președinte de ședință – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  SS Indescifrabil 
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