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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.2175 din 29.01.2018 

F- SAPL- 03 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 25.01.2018 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.278 din 18.01.2018, completată prin Dispoziția nr.279 din 19.01.2018, 

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, d-na Oana Sârbu – înlocuitor al Secretarului 

Municipiului, Administratorul Public – dl. Bogdan Pușcașu şi 20 consilieri locali. Lipsește dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Simona 

Varganici - Șef Serviciu Buget, dl. Puiu Fecic – Șef Serviciu Patrimoniu, Autorizări și Transport, dl. 

Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, d-na Ana 

Berea – Director Direcția de Asistență Socială, d-na Maria Bengoi – Direcția  de Asistență Socială, dl. 

Ovidiu Chitic - Direcția  de Asistență Socială, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi 

Management Integrat,  dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, 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 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al 

ședintei ordinare din 21.12.2017 și al ședinței extraordinare din 09.01.2018, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 1. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.269/20.10.2017 privind asigurarea finanțării de la 

bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier 

Speranța, Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.270/20.10.2017 privind asigurarea finanțării de la 

bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța, Piatra Neamț”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul 

Piatra Neamț, pentru anul școlar 2018-2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5. HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de comodat dintre Municipiul Piatra Neamț și 

SC Delgaz Grid SA Târgu Mureș, în vederea atribuirii părții din rețeaua electrică construită în zonă 

străzilor Pietricica, Pietrelor, Begoniei, Orhideelor, Sânzienelor și Aleea Valea Albă ce aparține 

Municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

”Regenerare urbană a coridorului secundar mobilitate pe axa est-vest – Etapa I” (Bd. 9 Mai – Strada 

Dimitrie Leonida); 

             - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a 

dezvoltării urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra 

Neamț, pentru”Implementare sistem management inteligent al traficului” și ”Modernizarea stațiilor de 

așteptare TP”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de 

specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamț, Direcția de Taxe și Impozite, Direcția de 

Asistență Socială și  Poliția Locală Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra 

Neamț, pictorului Gheorghe Vadana; 

               - iniţiatori – Consilier local Beteringhe Mircea Florian 

                    – Consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru 

            – Consilier local Ciobanu Adrian  

            – Consilier local Gogu- Craiu Crina Nicoleta 

            – Consilier local Moscalu Luminița  

            – Consilier local Obreja Mihai 

            – Consilier local Olariu Adrian 

            – Consilier local Pintilie Paul 

            – Consilier local Teodorescu Constantin 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială Piatra Neamț, pe anul 2018; 

         - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 

de Asistență Socială Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2018; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr. 248 din 28.09.2017 privind aprobarea unor 

Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamț – teren cotă parte indiviză; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

16. HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru parte din imobilul 

situat în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 33, ap. 3; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

17. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentației cadastrale identificată prin NC 63801, 

în două unități individuale identificate prin NC 63801 – C1 – U1 și NC 63801 – C1 – U2; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

     - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 3 

19. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind 

administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ, aprobat 

prin HCL nr. 268/20.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.77 din 26.02.2016 privind desemnarea 

administratorului special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor actionarului 

majoritar – municipiul Piatra Neamt la S.C. LOCATO S.A. în procedura falimentului; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

23. HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.312/2013, HCL nr.320/2014 și a HCL 

nr.221/2015; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.318/28.11.2017 privind aprobarea notelor 

conceptuale și a temelor de proiectare aferente investiției ”Centrul social de zi pentru persoane 

vârstnice”, str. Nufărului nr. 10, bl. 13, parter, din municipiul Piatra Neamț; 

                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.157 din 29.06.2017 pentru actualizarea HCL 

nr.211/2010 privind aprobarea Nomenclatorului străzilor și Evidenței adreselor imobilelor din 

intravilanul municipiului Piatra Neamț; 

                  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

  

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

de hotărâre nr.1 pentru completarea HCL nr.269/20.10.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul 

local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța, 

Piatra Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1232 din 17.01.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 

6 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.2 pentru completarea HCL nr.270/20.10.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul 

local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța, Piatra Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1234 din 17.01.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 

7 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.3 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra 

Neamț, pentru anul școlar 2018-2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1.131 din 16.01.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisia de specialitate nr.4 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. 

8 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.4 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1259 din 17.01.2018 emis de 

către Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală- Biroul Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 

9 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.5 privind încheierea contractului de comodat dintre Municipiul Piatra Neamț și SC 

Delgaz Grid SA Târgu Mureș, în vederea atribuirii părții din rețeaua electrică construită în zonă 

străzilor Pietricica, Pietrelor, Begoniei, Orhideelor, Sânzienelor și Aleea Valea Albă ce aparține 

Municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.908 din 15.01.2018 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. 

10 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.6 privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Regenerare 

urbană a coridorului secundar mobilitate pe axa est-vest – Etapa I” (Bd. 9 Mai – Strada Dimitrie 

Leonida); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35.014 din 22.12.2017 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.6 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. 

11 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.7 privind aprobarea Temelor de proiectare aferente unor investiții de sprijinire a 

dezvoltării urbane durabile, bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra 

Neamț, pentru”Implementare sistem management inteligent al traficului” și ”Modernizarea stațiilor de 

așteptare TP”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1119 din 16.01.2018 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.6 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. 

12 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.8 privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate 

al Primarului municipiului Piatra Neamț, Direcția de Taxe și Impozite, Direcția de Asistență Socială și  

Poliția Locală Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1364 din 18.01.2018 emis de 

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

Resurse Umane; 

 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. 

13 a Consiliului. 

 

  

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

de hotărâre nr.9 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1281 din 17.01.2018 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 

14 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.10 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1412 din 18.01.2018 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 D-na consilier local Moscalu Luminița și dl. consilier local Obreja Mihai informează Consiliul 

Local că nu participă la vot. 
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  Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 20 de voturi Pentru. 

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

15 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.11 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra Neamț, 

pictorului Gheorghe Vadana; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1284 din 17.01.2018 emis de 

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

Comunicare și Management Integrat; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Se înmânează buletinele de vot secret. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă procesul 

verbal: 

   Total voturi: 22 

   Voturi nule: 0 

   Voturi Valabil exprimate: 22 

          Voturi Pentru: 22 

                                     Voturi Împotrivă: 0 

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

16 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.12 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență 

Socială Piatra Neamț, pe anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1930 din 18.01.2018 emis de 

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

Asistență Socială; 

 Comisia de specialitate nr.4 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. 

17 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.13  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de 

Asistență Socială Piatra Neamț;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1928 din 18.01.2018 emis de 

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

Asistență Socială; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl.consilier local Bîrjoveanu Romel Alexandru propune următorul amendament: ”se modifică 

următoarele articole din Regulamentul de Organizare și Funcționare, respectiv art.9 din Capitolul 

II – Funcții, Atribuții, Principii, care va avea următorul conținut:  

Art.9 - În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie socială, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț îndeplinește, în principal, 

prevenind și limitând orice formă de dependență față de ajutorul acordat, următoarele funcții:….; 

și art.18 pct.3.3 lit.a) din Capitolul III – Structura organizatorică și atribuții principale, 

astfel: 
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Art.8 – Analizează activitatea direcției în funcție de criterii de performanță din planul de 

acțiune aprobat de Consiliul Local al Municipiului Piatra –Neamț. Analiza efectuată este prezentată 

Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț și ulterior în baza rezultatelor și a sugestiilor venite 

din partea consilierilor locali propune directorului/directorului executiv al direcției măsurile 

necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia.” 

 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. 

18 a Consiliului 

 

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

de hotărâre nr.14 privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice 

îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.  1328 din 18.01.2018 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.4 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. 

19 a Consiliului 

 

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

de hotărâre nr.15 pentru rectificarea HCL nr. 248 din 28.09.2017 privind aprobarea unor Rapoarte de 

evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului 

privat al municipiului Piatra Neamț – teren cotă parte indiviză; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.758 din 12.01.2018 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 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. 

20 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.16 privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru parte din imobilul situat în 

Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 33, ap. 3; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 512 din 10.01.2018 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 favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 D-na Viceprimar Luminița Vîrlan informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

 Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 21 voturi Pentru. 

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

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

de hotărâre nr.17 privind apartamentarea documentației cadastrale identificată prin NC 63801, în două 

unități individuale identificate prin NC 63801 – C1 – U1 și NC 63801 – C1 – U2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.507 din 10.01.2018 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 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. 

22 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.18 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 969 din 16.01.2018 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 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. 

23 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.19 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1110 din 16.01.2018 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 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. 

24 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.20 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1241 din 16.01.2018 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 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. 

25 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.21 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind 
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administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ, aprobat 

prin HCL nr. 268/20.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1176 din 17.01.2018 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia 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. 

26 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.22 pentru modificarea HCL nr.77 din 26.02.2016 privind desemnarea administratorului 

special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor actionarului majoritar – municipiul 

Piatra Neamt la S.C. LOCATO S.A. în procedura falimentului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1238 din 17.01.2018 emis de 

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

Patrimoniu, Autorizări și Transport; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia 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. 

27 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.23 privind abrogarea HCL nr.312/2013, HCL nr.320/2014 și a HCL nr.221/2015; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1336 din 18.01.2018 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 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. 

28 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.24 pentru modificarea HCL nr.318/28.11.2017 privind aprobarea notelor conceptuale și 

a temelor de proiectare aferente investiției ”Centrul social de zi pentru persoane vârstnice”, str. 

Nufărului nr. 10, bl. 13, parter, din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1409 din 18.01.2018 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.6 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. 

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

de hotărâre nr.25 privind rectificarea HCL nr.157/29.06.2017 pentru actualizarea HCL nr.211/2010 

privind aprobarea Nomenclatorului Străzilor și Evidenței adreselor imobilelor din intravilanul 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1488 din 19.01.2018 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 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. 

30 a Consiliului. 

 

  

 

 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 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

 

   
SAPJ/NM/29.01.2018 

 

 

 

 


