MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.3092 din 07.02.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 06.02.2018 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea Administraţiei
Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.314 din 31.01.2018, Primarul
municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind
invitaţi la şedinţă.
La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –
Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, d-na Oana Sârbu– înlocuitor al
Secretarului Municipiului şi 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Grigoraș și dl.
Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan –
Director Direcția Economică, dl. Puiu Vespasian Fecic - Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizări și Transport,
dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru – Şef
Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management
Integrat, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Vasile Popescu – Consilier Primar, reprezentanţi ai
societăților comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost
aprobată în unanimitate.
I.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra
Neamt, pe anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și
program prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț”, aprobat prin HCL nr.6/25.01.2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general pentru investiția ”Școala cu 10 clase –
cartier Speranța, Piatra Neamț”, aprobat prin HCL nr.7/25.01.2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind refinanțarea datoriilor totale ale municipiului la BCR;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente unor
investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții, în clădirile publice din infrastructura educațională gimnazială din cadrul
Școlii Gimnaziale nr.7, municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și
vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentației cadastrale identificată prin NC 63821, în 3
unități individuale identificate, respectiv NC 63821 – C1 – U1, NC 63821 – C1 – U2 și NC 63821 – C1 –
U3 ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamt, pe
anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2.455 din 31.01.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică – Serviciul Buget;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament: ”Se diminuează
Cap.84.02 A14 – Modernizare str. Pârâul Doamnei cu suma de 200.000 lei și se majorează cu această
sumă Cap.70.02 CII.2 – Achiziționare echipamente fitness; se diminuează Cap.84.02 CIV.3 –
Proiectare str. Izvoraș, str.Peste Punte, str. Vărăriei cu suma de 100.000 lei și se majorează cu această
sumă Cap.70.02 B5 – Amenajare centrală termică pentru club pensionari.”
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat, care a
fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă
d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru
– Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”din lista sinteză a
cheltuielilor de investiții pe anul 2018, se modifică următoarele poziții:
- Cap.51.02B1 se elimină și rămân 400.000 lei pentru alte investiții;
- Cap.51.02B2 se diminuează cu suma de 200.000 lei;
- Cap.67.02B1 se diminuează cu suma de 75.000 lei;
- Cap.67.02CIV1 se diminuează cu suma de 90.000 lei;
- Cap.67.02 CIV3 și CIV4 se elimină;
- Cap.CV3 se diminuează cu suma de 100.000 lei;
- Cap.70.02B1 se elimină;
- Cap.80.02A1 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02A2 se diminuează cu suma de 63.000 lei;
- Cap.80.02CIV17 se diminuează cu suma de 60.000 lei;
- Cap.80.02CIV18 se diminuează cu suma de 60.000 lei;
- Cap.80.02CIV18 se diminuează cu suma de 100.000 lei
- Cap.80.02CIV20 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02CIV21 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02CIV22 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02CIV23 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02CIV24 se diminuează cu suma de 30.000 lei;
- Cap.80.02CIV25 se diminuează cu suma de 120.000 lei;
- Cap.80.02CIV41 se elimină;
- Cap.80.02A6 se diminuează cu suma de 115.000 lei;
- Cap.80.02A9 se diminuează cu suma de 200.000 lei;
- Cap.80.02A14 se diminuează cu suma de 400.000 lei;
- Cap.80.02A17 se diminuează cu suma de 150.000 lei
În urma diminuărilor rezultă suma de 2.688.000 lei, care vor fi direcționați către Realizări,
modernizări unități de învățământ din Piatra Neamț.”
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul formulat, care a fost
Respins cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier
local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, dl.
Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Ghineț Marius, dna Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian,
dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin).
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Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul formulat de dl. Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru și adoptat de Consiliul Local,
care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă
d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru
– Chiriac Victoria și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Tihenea
Cristian).
.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 31
a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind actualizarea Devizului general pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program
prelungit – cartier Speranța, Piatra Neamț”, aprobat prin HCL nr.6/25.01.2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2334 din 31.01.2018 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. Bogdan Gavrilescu – 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. 32
a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind actualizarea Devizului general pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier
Speranța, Piatra Neamț”, aprobat prin HCL nr.7/25.01.2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2336 din 31.01.2018 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. Bogdan Gavrilescu – 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. 33
a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind refinanțarea datoriilor totale ale municipiului la BCR și până la finalizarea
refinanțării, încheierea de acte adiționale la contractele de credit potrivit graficelor propuse;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2456 din 31.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică
– Serviciul Buget;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public – ”vreau să punctez acest moment important pentru
bugetul local și anume refinanțarea creditelor de la BCR, după 10 ani de la contractarea lor. Piața aduce
oportunitatea de a face economii financiare, prin faptul că dobânzile sunt mai mici decât dobânda
contractată acum mulți ani și prin refinanțare putem obține economii. Prin această refinanțare se va
elimina comisionul de administrare lunară, pentru ambele credite, întrucât în septembrie am obținut
refinanțarea pentru creditul mic, acum îl vom refinanța pe cel mare. În simulările noastre au ieșit
economii de aproximativ 3 milioane lei pentru creditul mare și aproape 2 milioane pentru creditul mic. În
afară de economiile financiare, care sunt binevenite mai ales că Robor-ul a crescut accentuat, acum s-a
mai temperat, practic prin reducerea marjei de dobândă, pe care banca o adaugă peste robor, de la 3% la
1%, vom putea realiza aceste economii. Un alt argument este dispersarea efortului lunar și anual pe o
perioadă mai mare, astfel încât gradul de îndatorare să fie sub limita de 30%, astfel rata lunară va scădea
cu aproximativ 500.000 lei/lună, iar anual va fi o reducere de 6 milioane lei.”
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Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 34
a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente unor investiții în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții, în clădirile publice din infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii
Gimnaziale nr.7, municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2504 din 31.01.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia;
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 35
a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea prin
licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2238 din 31.01.2018 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. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
RESPINS cu 12 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier
local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă d-na
Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru –
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind privind apartamentarea documentației cadastrale identificată prin NC 63821, în 3
unități individuale identificate, prin NC 63821 – C1 – U1, NC 63821 – C1 – U2 și NC 63821 – C1 – U3 ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2239 din 30.01.2018 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. Bogdan Gavrilescu – 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. 36
a Consiliului.
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Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Bogdan GAVRILESCU – Preşedinte de şedinţă –
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –

Șef SAPJ,
Oana SÂRBU

Întocmit,
Nicoleta MATEI

Ds.II/NM/08.02.2018
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