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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 13507 din 18.05.2018 

F- SAPL- 03 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 17.05.2018 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 1.193 din 11.05.2018, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1.219 din 16.05.2018, d-

nul Primar Dragoş Victor Chitic, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii 

fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Primar – Dragoş Victor Chitic, d-nul Viceprimar Bogdan 

Gavrilescu, d-nul Andrei Acristinei – inlocuitor al Secretarului municipiului şi 18 consilieri locali. 

Lipsesc: d-nul consilier local Grigoraş Adrian, d-nul consilier local Marian – Adrian Olariu, d-nul 

consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Viceprimar Luminița Vîrlan. În calitate de invitaţi participă: d-

nul Puiu Vespasian Fecic – Director Direcția Patrimoniu, d-na Ana Berea – Director Direcția de 

Asistență Socială, d-nul Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, d-nul Dragoş Ştefan – consilier 

juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-na Paula Geangalău – consilier al primarului, d-

nul Popescu Vasile – consilier al primarului, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările. 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă invită consilierii locali la ora 12, la ceremonialul 

organizat de Garnizoana Piatra Neamț, respectiv depunerea de coroane la cimitirul Borzogheanu.   

Dl. Consilier local Victor Marghidan solicită inițiatorului ordinii de zi, retragerea proiectului de 

hotărâre nr.4 pentru o mai bună studiere a documentelor care au stat la baza inițierii acestui proiect de 

hotărâre și introducerea acestuia pe ordinea de zi la ședinta ordinară a acestei luni. 

Dl. Primar Dragoș Chitic – menționează că ședinta A.G.A. a A.D.I. ”Aqua Neamț” are loc în 

data de 30 mai 2018, în aceeași zi cu ședința ordinară a Consiliului Local. Din acest motiv nu poate 

retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.4, întrucât hotărârea de consiliu local trebuie să fie 

aprobătă anterior ședinței AGA. 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune ca proiectul de hotărâre nr.4 să fie dezbătut 

ultimul pe ordinea de zi, iar votul să fie exprimat pe puncte, motivat de faptul că acesta presupune la 

art.2 desemnarea unei persoane, care va fi votată prin vot secret, propunere care a fost aprobată cu 18 

voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă). 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 

Primarului nr. 1193/11.05.2018, precizând faptul că proiectul de hotărâre nr. 5 a fost introdus pe 

ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1219/16.05.2018; 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu 12 voturi Pentru și 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-

na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria). 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”Școala de vară cu tematică interetnică pentru elevii din comunitatea rromă 

din Văleni, municipiul Piatra Neamț”; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului Piatra Neamț și Global Network for Democracy and Human Rights București, 

în cadrul proiectului: ”Școala de vară cu tematică interetnică pentru elevii din comunitatea rromă din 

Văleni, municipiul Piatra Neamț”; 
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                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”EyeSenior: taking information adjusted to blind or low vision seniors”; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 4.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltarea Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT municipiul Piatra Neamț la Programul 

Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, pentru realizarea Proiectului 

”Moldova Cucuteni Heritage Valorisation”; 

                 - iniţiator –  Primar Dragoş CHITIC 

  
 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 1 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț 

la proiectul ”Școala de vară cu tematică interetnică” pentru elevii din comunitatea rromă din Văleni, 

Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12371 din 14.05.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

140 a Consiliului. 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 2 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț și Global Network for Democracy and Human Rights, București, în cadrul 

proiectului ”Școala de vară cu tematică interetnică” pentru elevii din comunitatea rromă din Văleni, 

Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12348 din 14.05.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

141 a Consiliului. 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr. 3 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț 

la proiectul ”EyeSenior: taking information adjusted to blind or low visión seniors”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12347 din 14.05.2018 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

D-nul Mihai Obeja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

142 a Consiliului. 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea participării UAT Municipiul Piatra Neamț la Programul Operațional 

Comun România – Republica Moldova 2014-2020, pentru realizarea Proiectului   ”Cucuteni Heritage in 

Moldova: valorisation in sustainable tourism”; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.13288 din 16.05.2018 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

143 a Consiliului. 

 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12695 din 14.05.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 D-na consilier local Moisii Alexandra informează Consiliul Local că nu participă la vot.  

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”astăzi trebuie să dăm mandat reprezentantului Consiliului Local 

pentru propunerea de majorare a prețului sau împotriva acestei majorări”; 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot art.1 – ”Cine este pentru ca dl. 

Popescu Vasile să meargă cu mandat special și să voteze PENTRU modificarea prețurilor și tarifelor la 

serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare?”, care a fost RESPINS cu 11 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, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, dl. 

Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local Teodorescu Constantin) 

și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moroiu 

Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot art.1 – ”Cine este pentru ca dl. 

Popescu Vasile să meargă cu mandat special și să voteze ÎMPOTRIVA modificării prețurilor și tarifelor 

la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare?”, care a fost APROBAT cu 11 voturi 

PENTRU (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, d-na  Consilier local Moscalu 

Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Pintilie Paul, dl. Consilier local 

Teodorescu Constantin) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na 

Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria și dl. Consilier local 

Cristian Tihenea). 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă anunță Consiliul Local că art.2 al proiectului de 

hotărâre se va supune aprobării prin Vot Secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 

 Dl consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezinta procesul verbal: 

   Total voturi: 18 

   Voturi nule: 2 

   Voturi Valabil exprimate: 16 

           Voturi Pentru: 11 

                                        Voturi Împotrivă: 5 

 

 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă anunță Consiliul Local că art.2 a fost aprobat cu 11 

voturi Pentru și 5 voturi Împotrivă. 
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 D-nul Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, astfel cum a fost 

discutat și aprobat pe puncte, care a fost APROBAT cu 11 voturi Pentru și 7 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local 

Păduraru – Chiriac Victoria și dl. Consilier local Cristian Tihenea). 

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

144 a Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-nul Mihai OBREJA – Preşedinte de Şedinţă – declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul-verbal a fost semnat de: 

 

 

D-nul Mihai OBREJA – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL 

 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAPJ/NM./18.05.2018 

 


