CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.8040 din 27.03.2018
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.03.2018 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
Dispoziţia Primarului nr.722 din 16.03.2018, modificată prin Dispozițiile nr.768 din 20.03.2018 și
nr.806 din 23.03.2018, 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. Florin Fecic - Secretarul Municipiului şi 20 consilieri
locali. Lipsesc dl. Bogdan Pușcașu – Administrator public și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Andrei Acristinei – înlocuitor Șef Serviciul Administrație
Publică și Juridic, dl. Puiu Fecic – Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizări și Transport, dl. Cătălin
Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Gabriel Muraru
– Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi
Management Integrat, 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 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al
ședintei ordinare din 27.02.2018, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi, menționând faptul că
prin Dispoziția nr.768 din 20.03.2018, proiectul de hotărâre nr.36 a fost introdus pe ordinea de zi și
proiectele de hotărâre nr.14, nr.16, nr.18 și nr.20 au fost retrase, iar prin Dispoziția nr.806 din
23.03.2018, proiectul de hotărâre nr.10 a fost retras.
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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 pentru modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei de
validare, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor
locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul
Piatra Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de
pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC LOCATIVSERV
SRL, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALUBRITAS SA,
pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a imobilului dat în administrarea
Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea
acordării elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în
vederea organizării la Piatra Neamț a Olimpiadei Naționale de Biologie, în perioada 1-6 aprilie 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei
municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
investiției ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6”, str. Cuza Vodă
nr.1 din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiție
”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful
Cozla situat în strada 1 Decembrie 1918 nr.7 din municipiul Piatra Neamț”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Gheorghe Asachi nr. 6;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Eroilor f.n.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în bd. Decebal nr. 71, bl. E2, parter;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Subdărmănești nr. 88C;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Dimitrie Ernici f.n.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în Bd. Decebal f.n., parter;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Aleea Tiparului f.n.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în str. Valea Albă f.n.;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra
Neamţ, situat în Bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 11, bl.T3;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ –
teren cotă parte indiviză;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ –
teren aferent spaţiilor proprietate privată;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi
vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
str. Mihai Viteazu nr. 48, bl. D0, ap. 23;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25.HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a
bunului imobil centrală termică CT nr. 32 și a terenului aferent, situat în Bd. Dacia f.n;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de
teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28.HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 44 autorizaţii taxi
pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29.HOTĂRÂRE privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de vânzare şi
vânzarea unor cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamţ a bunului imobil teren și construcţii, situat în str. Mărăței f.n., identificat prin NC 63403,
CF 63403;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică a
municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Locativserv
SRL;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
34.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
35.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;
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36.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele artere
carosabile din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului.
Raportul de activitate pentru anul 2017 al comisiei pentru probleme de apărare, constituită la nivelul
municipiului Piatra Neamț;

Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 privind modificarea HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea comisiei de validare,
cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6903 din 16.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 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.
70 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016 privind împuternicirea consilierilor locali
să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra
Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6660 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului,
astfel:
Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 21
Voturi nule: 1
Voturi PENTRU: 15
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 6
.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
71 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.189/21.07.2016 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza
municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6662 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului,
astfel:
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Total voturi: 22
Voturi valabil exprimate: 22
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 17
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 5
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
72 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL, pentru
anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6181 din 09.03.2018 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 Victor Marghidan propune următorul amendament: ”la capitolul cheltuieli,
poziția 2 propun suma de 7.000 lei brut/lună, la cheltuieli de publicítate – 0 lei și la cheltuieli alte
prestații către terți - 0 lei”;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local George Apetrei, 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, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin
Teodorescu).
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în forma
inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, dna Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local
Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
73 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.5 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITAS SA, pentru
anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6714 din 15.03.2018 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 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.
74 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind completarea valorii de inventar a imobilului dat în administrarea Liceului
Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, din Municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6391 din 12.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică – Serviciul Buget;
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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.
75 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea acordării
elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6388 din 12.03.2018 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 Cătălin Misăilă propune următorul amendament:”cuantumul bursei de
ajutor social să fie în sumă de 100 lei/elev/lună”;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local George Apetrei, 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, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin
Teodorescu).
Dl. Consilier local Cristian Tihenea propune următorul amendament: ”cuantumul bursei de
ajutor social să fie în sumă de 84 lei/elev/lună”;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local George Apetrei, 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, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin
Teodorescu).
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în forma
inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, dna Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local
Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
76 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6816 din 15.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă propune următorul amendament:”suplimentarea cu suma
de 5.000 lei pentru Campania de Ecologizare Piatra Curată”;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, 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
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Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Constantin
Teodorescu).
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în forma
inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier
local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, d-na Consilier local Moisii Alexandra, dna Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local
Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
77 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 privind încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în
vederea organizării la Piatra Neamț a Olimpiadei Naționale de Biologie, în perioada 01- 06 aprilie
2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6869 din 16.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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.
78 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.11 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6”, str. Cuza Vodă nr.1 din
municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6733 din 15.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au 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.
79 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.12 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiție
”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful
Cozla”, situat în strada 1 Decembrie 1918 nr.7 din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6738 din 15.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;
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.
80 a Consiliului.
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Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.13 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin
licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
str. Gheorghe Asachi nr. 6;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6421 din 15.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Comisi de specialitate nr.5 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
RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, 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, dl. Consilier local Tihenea
Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.15 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin
licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
bd. Decebal nr. 71, bl. E2, parter;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6498 din 14.03.2018 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. Consilier local Ciobanu Adrian propune următorul amendament: ”majorarea prețului de
pornire la licitația publică cu 30%”.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
81 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.17 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin
licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
str. Aleea Tiparului f.n.;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6542 din 14.03.2018 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 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, 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, dl. Consilier local Tihenea
Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.19 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin
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licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
str. Aleea Tiparului f.n.;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6870 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Comisia de specialitate nr.5 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
RESPINS cu 10 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Duma Florin) și 11 voturi Abținere
(dl. Consilier local George Apetrei, 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 Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja
Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local
Constantin Teodorescu).
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin
licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în
Bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 11, bl.T3;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6630 din 14.03.2018 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. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului de
pornire la licitație publică cu 30%”;
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a
fost APROBAT cu unanimitate de voturi;
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
82 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.22 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea
directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă
parte indiviză;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6334 din 14.03.2018 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.
83 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.23 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea
9

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren
aferent spaţiilor proprietate privată;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6403 din 14.03.2018 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.
84 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.24 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea
directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mihai
Viteazu nr. 48, bl. D02, ap.23;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6314 din 12.03.2018 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.
85 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.25 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a bunului
imobil centrală termică CT nr. 32 și a terenului aferent, situat în Bd. Dacia f.n;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6983 din 12.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Florin Duma propune următorul amendament: ”transmiterea în folosință
gratuită să fie pe o perioadă de 10 ani”;
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă).
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local
Cătălin Misăilă);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
86 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.26 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren,
proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6488 din 13.03.2018 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;
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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.
87 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.27 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6000 din 08.03.2018 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.
88 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.28 privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 44 autorizaţii taxi pentru
realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6682 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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.
89 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.29 privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de vânzare şi vânzarea
unor cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6658 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
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.
90 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.30 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ
a bunului imobil teren și construcţii, situat în str. Mărăței f.n., identificat prin NC 63403, CF 63403;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6685 din 14.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
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.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
91 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.31 privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică a municipiului Piatra
Neamț, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6960 din 16.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic, precum și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local;
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.
92 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.32 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Locativserv SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6958 din 16.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic, precum și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local;
Comisia de specialitate nr.5 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 12 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, 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, dl. Consilier local Tihenea
Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
93 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.33 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7015 din 19.03.2018 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.
94 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.34 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7071 din 19.03.2018 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;
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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.
95 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.36 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele artere carosabile din
municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6364 din 12.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
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.
96 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.35 privind alegerea Președintelui de ședință;
Dl.consilier local Constantin Teodorescu propune pe dl. consilier local Mihai Obreja;
Dl.consilier local Victor Marghidan propune pe d-na consilier local Claudia Moroiu;
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea d-lui consilier local
Constantin Teodorescu, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl.consilier
local Victor Marghidan și d-na consilier local Claudia Moroiu) și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local
Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl.
Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Păduraru –
Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea Cristian, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
97 a Consiliului
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local Raportul de
activitate pentru anul 2017 al comisiei pentru probleme de apărare, constituită la nivelul municipiului
Piatra Neamț;
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Bogdan GAVRILESCU – Preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Bogdan GAVRILESCU – Președinte de ședință – SS indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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