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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 14.11.2018 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.2451 din 

09.11.2018, modificată prin Dispoziția nr.2483 din 14.11.2018, 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, dl. Andrei Acristinei –Secretar 

Municipiu delegat şi 21 consilieri locali. Lipsește dl. Consilier local Adrian Grigoraș. De asemenea, 

în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al Consiliului 

Local, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicar,  dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică 

și Organizare Evenimente, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar,  reprezentanţi ai societăților 

comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi a ședinței, precizând 

faptul că prin Dispoziția Primarului nr.2.483 din 14.11.2018, au fost retrase de către inițiator 

proiectele de hotărâre nr.1 și nr.3, iar la pct.II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

s-a introdus o Informare privind proiectele de mobilitate;  

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea de Consiliu Local 

nr.227/26.07.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț și a aplicării la Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi  prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

municipiile reședințe de județ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. 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 Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - 

Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și 

Palatul Copiilor Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 



 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 1.Informare privind proiectele de mobilitate. 

 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.2 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici, ai proiectului ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în municipiul Piatra Neamț” și a aplicării la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile 

reședințe de județ”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31961 din 14.11.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 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. 325 a Consiliului. 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Palatul 

Copiilor Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31812 din 13.11.2018 emis de 

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

Comunicare; 

 D-na consilier local Gogu-Craiu-Crina-Nicoleta informează Consiliul Local faptul că nu 

participă la vot. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 326 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – prezintă consilierilor locali informarea 

privind proiectele de mobilitate. 

 

 Dl. Primar Dragoș Chitic aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că în perioada 

următoare vor fi și alte ședințe extraordinare, întrucât se pregătesc documentele necesare pentru 

depunerea unor proiecte cu finanțare europeană, iar termenul limită de depunere a acestor proiecte 

este 31 decembrie 2018.  

 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 – SS INDESCIFRABIL 

 

Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat – SS INDESCIFRABIL 
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