CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 11061 din 26.04.2018
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.04.2018 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.987 din 17.04.2018, completată prin Dispoziția Primarului nr.1.005 din
23.04.2018, 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 21 consilieri
locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Andrei Acristinei – Șef Serviciul Administrație
Publică și Juridic, dl. Puiu Fecic – Direcția Patrimoniu, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția
Economică, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț, dl. Cătălin
Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Gabriel Muraru
– Şef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare, dl. Dragoș Ștefan – Aparatul
Permanent de Lucru al Consiliului Local, d-ra Anca Chiuariu – Direcția Dezvoltare și Implementare
Programe, dl. Vlad Postolică – Serviciul Buget, Tehnologia Informațiilor, d-ra Paula Geangalău –
consilier al Primarului, dl. Vasile Popescu – consilier al Primarului, reprezentanţi ai societăților
comerciale din subordinea Consiliului local și reprezentanți ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al ședintei
ordinare din 23.03.2018 și al ședinței extraordinare din data de 02.04.2018, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă propune Consiliului Local ca proiectul de hotărâre
nr.9 să fie supus dezbaterilor primul pe ordinea de zi, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că
proiectul de hotărâre nr.24 a fost retras de pe ordinea de zi la cererea inițiatorului – dl. Consilier local
Florin Duma, conform adresei înregistrată la sediul instituției sub nr.10804 din 24.04.2018, iar pct.II
Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului se completează cu Notificările înregistrate sub
nr. 9.268, nr.9.269, nr.9.271 și nr.9.274 din 11.04.2018, depuse de către SC CMI Urban SA, conform
Dispoziției Primarului nr.1.005 din 23.04.2018.
Dl. Mihai Obreja – 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
Neamţ, pe anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PUBLISERV SRL,
pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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4. HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și
religie”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Piatra Neamț, Poliția
Municipiului Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local
al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea II, mai
–august;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra
Neamț, regizorului Daniel Sandu;
- iniţiatori – Consilieri Locali: dl. Beteringhe Florin, dl. Bîrjoveanu Romel Alexandru,
d-na Gogu- Craiu Crina Nicoleta, dl. Ciobanu Adrian, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. Obreja
Mihai, d-na Moscalu Luminița și dl. Teodorescu Constantin.
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuinţe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Piatra Neamț în cadrul
Proiectului WiFi4EU, lansat de Comisia Europeană;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unui
imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Naționale ”Apele
Române” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Reconfigurarea urbanistică a construcției hidrotehnice a râului
Cuejdiu în scopul echilibrării ponderii spațiilor destinate modalităților de deplasare și creșterii spațiului
pietonal, de promenadă și pentru mobilitatea alternativă”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Piatra Neamț, în calitate de vecin adiacent, în
vederea solicitării autorizației pentru ,,Construire spălătorie, service și vulcanizare auto, stație ITP, cu
regim de înălțime P-P+1E, împrejmuire” pe terenul situat în Piatra Neamț, str. Valea Albă nr.34;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center,
situat în str. Cuejdi nr.1B, către Partidul Ecologist – Filiala Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Județului Neamț și din administrarea
Consiliului Județean Neamț în domeniul public al municipiului Piatra Neamț și în administrarea
Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, a două bunuri imobile - terenuri;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din HCL nr.86 din 23.03.2018 privind transmiterea
în folosință gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a bunului imobil centrală termică CT nr.32 și a
terenului aferent, situat în B-dul Dacia f.n, Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.297 din 04.11.2016 și transmiterea în folosință
gratuită a construcției, a coșului de fum și a terenului aferent în care a funcționat CT 45, situate în str.
Progresului f.n, către Asociația regional N-E a Nevăzătorilor;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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19. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere, încheiate între municipiul
Piatra Neamț și companiile specializate în servicii de reclamă și publicitate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
20. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin
concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin
concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor
publice sau private din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de
întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul
2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor prevăzute la art.21 alin.1 din Contractul de
delegare de gestiune prin concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiate între municipiul Piatra
Neamț și SC Parking SA;
- iniţiator – Consilier local Florin Duma
25.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de
închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț,
domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin
NC 63863;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.59 din 28.02.2013;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamț a bunului imobil teren curți –construcții, în suprafață de 18 mp, situat în B-dul G-ral
Nicolae Dăscălescu nr.11, bl.T3, parter;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
1. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav, în semestrul II, 2017;
2. Notificări înregistrate sub nr. 9.268, nr.9.269, nr.9.271 și nr.9.274 din 11.04.2018, depuse
de către SC CMI Urban SA;
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra Neamț,
regizorului Daniel Sandu;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9753 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă invită pe dl. Regizor Daniel Sandu să spună câteva
cuvinte.
Dl. Regizor Daniel Sandu - ”Mă numesc Daniel Sandu și sunt regizor de film. Mulțumesc
pentru invitația dvs. și a inițiatorilor de a mă afla astăzi aici. Ocupația mea, la bază, este aceea de
povestitor. Profesia îmi spune că îmi place cel mai mult să povestesc lucruri în cel mai costisitor mod
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posibil, cunoscut în ziua de azi, sub numele de film. Îmi place să fac filme. În ultimul timp se pare că
le fac destul de bine. Pentru mine fílmele sunt un fel de vehicole de călătorie. Dacă ați face un exercițiu
de imaginație și v-ați imagina ecranul de cinema sau televizorul de acasă ca pe un parbriz al mașinii
dvs., dacă v-ați imagina scaunul, sau scaunul de cinema, fotoliul sau canapeaua de acasă ca pe
bancheta din mașină și telecomanda ca pe un volan, veți avea senzația că filmul vă poartă într-o lume
nouă, într-o poveste nouă, veți cunoaște personaje noi, veți trăi senzații și emoții. Ocupația mea este
aceea de a construi acest tip de vehicole de călătorie, care să fie cât mai spectaculoase și cât mai
emoționante, pentru dvs, pentru public, pentru oamenii care se duc să le vadă fie la cinema, fie pe
internet, fie prin televiziune. Cel mai nou vehicol de televiziune pe care l-am construit este ”Un pas în
urma serafimilor”, care s-a bucurat de un mare succes atât din partea publicului, cât și din partea
criticilor de film și chiar a specialiștilor din domeniul cinematografic. De curând a fost încununat cu 15
nominalizări la cele mai importante premii din industria românească, la premiile Gopo, și a câștigat 8
plus unul trofee, marcând astfel un record în industrie. Pentru a vă confirma tóate aceste lucruri spuse
de mine, am bucuria și plăcerea, să vă invit diseară la un eveniment unic, o proiecție specială a acestui
film, despre care vorbim și pentru care mă aflu aici. Sunteți invitații mei, toți oamenii din primărie, dl.
Primar, domnii consilieri locali, angajații, domnii din presă. Filmul va începe la ora 20:00, noi vă
așteptăm de la ora 19:30, pentru că durează, ne salutăm, ne așezăm pe scaune. Pentru tot acest demers,
vreau să mulțumesc inițiatorilor, celor care s-au gândit la acest lucru, pentru mine este ceva cu totul
nou. Când am început acest drum nu m-am gândit că voi ajunge aici, sincer nici nu eram preocupat de
așa ceva. Ocupația și pasiunea mea este cu totul alta. Mă enumăr printre oamenii norocoși, care pot
spune cu mâna pe inimă că se trezesc dimineața și fac ceea ce îi împlinesc profesional și personal.
Mulțumesc consilierilor locali, care au avut această inițiativă, mulțumesc domnului Primar, mulțumesc
domnilor din presa locală, în special celor care au avut încredere în mine dinainte de a începe acest
drum, mă refer în special la Mesagerul de Neamț și vă aștept diseară cu mare drag”.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului,
astfel:
Total voturi: 23
Voturi valabil exprimate: 23
Voturi nule: 0
Voturi PENTRU: 22
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
104 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9792 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 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, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
105 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9285 din 11.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
106 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SRL, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9287 din 11.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru, 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 Tudor
Sălăvăstru, 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.
107 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8503 din 30.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru, 11 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 Tudor Sălăvăstru, dl.
Consilier local Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
108 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9755 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”propun alocarea
următoarelor sume: ”Festivalul Antic Petrodava – 30.000 lei, Ziua Veteranilor de Război – 30.000
lei , Zilele orașului Piatra Neamț - 150.000 lei”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier
local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier
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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. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială,
care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 11 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 Tudor
Sălăvăstru, dl. Consilier local Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
109 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț, Poliția
Municipului Piatra Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9696 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
110 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, sesiunea II, maiaugust;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9697 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Domnii consilieri local Luminița Moscalu și Mihai Obreja informează Consiliul Local că nu
participă la vot.
Dl. Mihai Obreja – 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.
111 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind încheierea unor parteneriate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9956 din 17.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
112 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea repartizării unor locuințe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9591 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
113 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea participării UAT municipiul Piatra Neamț în cadrul proiectului
WiFi4EU, lansat de Comisia Europeană;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9857 din 17.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
114 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unui imobil aflat în
domeniul public al statului, din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, în vederea realizării
obiectivului de investiții ”Reconfigurarea urbanistică a construcției hidrotehnice a râului Cuejdiu în
scopul echilibrării ponderii spațiilor destinate modalităților de deplasare și creșterii spațiului pietonal,
de promenadă și pentru mobilitatea alternativă”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9855 din 17.04.2018 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. Mihai Obreja – 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.
115 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind acordul municipiului Piatra Neamț, în calitate de vecin adiacent, în vederea
solicitării autorizației pentru ,,Construire spălătorie, service și vulcanizare auto, stație ITP, cu regim de
înălțime P-P+1E, împrejmuire” pe terenul situat în Piatra Neamț, str. Valea Albă nr.34;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9845 din 17.04.2018 emis de
către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru și Direcția Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
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Dl. Mihai Obreja – 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.
116 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind închirierea unui spațiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str.
Cuejdi nr.1B, către Partidul Ecologist – Filiala Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 7907 din 26.03.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
117 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5982 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
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. Mihai Obreja – 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.
118 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind trecerea unor bunuri imobile, terenuri, din domeniul public al Județului Neamț și
din administrarea Consiliului Județean Neamț, în domeniul public al municipiului Piatra Neamț și în
administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9283 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
119 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 pentru modificarea art.2 din HCL nr.86 din 23.03.2018 privind transmiterea în folosință
gratuită către Protopopiatul Piatra Neamț a bunului imobil centrală termică CT nr.32 și a terenului
aferent, situat în B-dul Dacia f.n;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9339 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
8

Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
120 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 pentru abrogarea HCL nr.297 din 04.11.2016 și transmiterea în folosință gratuită a
construcției, a coșului de fum și a terenului aferent în care a funcționat CT 45, situate în str.
Progresului f.n, către Asociația Regională N-E a Nevăzătorilor;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9401 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
121 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamț și
companiile specializate în servicii de reclamă și publicitate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9610 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
122 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune
nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9460 din 12.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
123 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune
nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9459 din 12.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
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Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
124 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de administrare,
întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau
private din municipiul Piatra Neamț, pentru anul 2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9462 din 12.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
125 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de întreținere și
exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9463 din 12.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
126 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 privind modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de închiriere,
aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9602 din 17.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Olariu propune următorul amendament:”propun tariful de 2,9
lei/km pentru tariful de distanță maximal”;
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local
Olariu Adrian, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 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, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, d-na Consilier local Vîrlan
Luminița).
Dl. Mihai Obreja – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 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
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Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl.
Consilier local Tihenea Cristian, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, d-na Consilier local Vîrlan
Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
127 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.26 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul
public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9583 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
128 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin NC 63863;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9637 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
129 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 pentru modificarea HCL nr.59 din 28.02.2013;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9631 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
130 a Consiliului.
Dl. Mihai Obreja –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.29 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a
bunului imobil teren curți –construcții, în suprafață de 18 mp, situat în B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu
nr.11, bl.T3, parter;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9742 din 16.04.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Mihai Obreja – 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.
131 a Consiliului.

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Florin Fecic - Secretarul Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local Raportul
privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II,
2017, precum și Notificările înregistrate sub nr. 9.268, nr.9.269, nr.9.271 și nr.9.274 din 11.04.2018,
depuse de către SC CMI Urban SA;
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai OBREJA – Preşedinte de şedinţă - declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Mihai OBREJA – Președinte de ședință – SS Indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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