CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 5557 din 01.03.2018
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.02.2018 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.473 din 20.02.2018, completată prin Dispoziția nr.510 din 26.02.2018,
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 Marius Ghineț. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 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, 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 25.01.2018 și cele ale ședințelor extraordinare din 06.02.2018 și din 15.02.2018,
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 privind luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a dlui Marius Ghineț și declararea locului acestuia vacant;
- iniţiator – Președinte de ședință – Bogdan GAVRILESCU
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.177 din 04.07.2016 privind alegerea
comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului George
APETREI;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARKING SA,
pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PERLA INVEST
SRL, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării municipiului Piatra Neamț la Convenția Primarilor
privind Clima și Energia.
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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8. HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Piatra Neamț pe anul
2018 a sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului “Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona
întregului ansamblu de management al deşeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamţ”/RO0015,
finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE.
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce
doresc să exercite meseria de administrator de imobile;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției
de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Salubritas SA;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe
de teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ, în vederea amplasării unui panou publicitar;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ, domeniul public;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin
NC 63879;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin
NC 61304;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 295 din 04.11.2016;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19. 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 Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
- 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 Neamţ şi S.C. Parking S.A;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de
închiriere, aprobat prin HCL nr. 305/2013;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Negociere nr.3569 din 13.02.2018 încheiată între
comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractului de delegare de gestiune nr.
46.782 din 06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Salubritas S.A;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului
Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
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26.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Sediu Protopopiat Piatra
Neamț, Biserică și Spital de Paliație P+3E, sistematizare teren, acces auto, pietonal, circulație
carosabilă, parcaje și racorduri utilităţi” pentru terenul situat în Piatra Neamţ, Aleea Valea Albă nr. 6,
beneficiar Arhiepiscopia Iașilor din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare parţială destinaţie
centrală termică 4 în: spaţii comerciale, birouri, cabinete medicale, etajare cu un nivel cu destinaţia
locuinţe colective, racorduri la utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr.2,
proprietatea Ghiroagă Elena şi Ghiroagă Ioan;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28.HOTĂRÂRE pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29.HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor de pe raza
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.254/29.09.2016 pentru modificarea anexei la
HCL nr. 287 din 14.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifica serviciului de
salubrizare prestata de catre SC Salubritas SA;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și
întreținere spații verzi în municipiul Piatra Neamț, de către SC CMI Urban SA;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.305 din 28.11.2017 privind aprobarea
Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2017-martie 2018, a
contractului de delegare de gestiune a activității ”Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Piatra Neamț” –
parte componentă a serviciului de salubrizare și constituirea Comandamentului local de iarnă;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.354 din 21.12.2017 privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale, pentru anul 2018;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
1.
Informare privind Raportul de inspecție economico-financiară emis asupra activității SC
CMI Urban SA;

Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 pentru luare act de încetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a d-lui Marius
GHINEȚ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.438 din 20.02.2018 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.
38 a Consiliului.
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Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 pentru 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. 4431 din 20.02.2018 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.
39 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind validarea mandatului de consilier local al domnului George APETREI;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.433 din 20.02.2018 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. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă procesul-verbal al comisiei
de validare nr.5184 din 27.02.2018;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu unanimitate de voturi.
Dl. George Apetrei depune Jurământul de consilier local:
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
40 a Consiliului.
D-na Oana Sârbu – înlocuitor al Secretarului Municipiului – cere să se consemneze în Procesul
Verbal prezența a 23 consilieri locali.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 pentru modificarea anexei la HCL nr.182 din 04.07.2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările
ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.435 din 20.02.2018 emis de
către 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.
41 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 Parking SA, pentru anul
2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4398 din 20.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică – Serviciul Buget;
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Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
acestuia;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
42 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest SRL, pentru
anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4.400 din 20.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică – Serviciul Buget;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea
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.
43 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind aprobarea aderării municipiului Piatra Neamț la Convenția Primarilor privind
Clima și Energia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4491 din 21.02.2018 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.
44 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 privind includerea în bugetul local a sumei necesare pentru întreținerea anuală a
obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al deșeurilor
situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3828 din 15.02.2018 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.
45 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 privind aprobarea repartizării unor locuințe;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4108 din 19.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 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.
46 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.10 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor ce doresc să
exercite meseria de administrator imobile;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3878 din 15.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală;
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.
47 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.11 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de
Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3822 din 15.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de
Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre și propune respingerea
acestuia.
Comisiile de specialitate nr.4 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.
48 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.12 privind încheierea unor parteneriate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4264 din 19.02.2018 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 Romel Alexandru Bîrjoveanu propune următorul amendament: ”propun
acordarea sumei de 2.000 lei Liceului de Arte Victor Brauner în vederea susținerii unui concert de
muzică de jazz împreună cu Școala de Muzică Ungheni din Republica Moldova, care va avea loc în
data de 12 martie 2018, la Teatrul Tineretului”.
D-na consilier local Luminița Moscalu informează Consiliul Local că nu participă la vot.
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost APROBAT cu 22 voturi Pentru;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
49 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.13 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Salubritas SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4624 din 22.02.2018 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. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”contractarea de
servicii juridice să fie pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii contractului prin hotărâre
de consiliu local, iar valoarea lunară a contractului să nu depășească salariul mediu pe economie”;
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 11 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
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 formă
inițială, 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 Victor Marghidan, dl. Consilier
local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
50 a Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.14 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii, a unei suprafețe de teren
proprietatea municipiului Piatra Neamț, în vederea amplasării unui panou publicitar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3421 din 12.02.2018 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.
51 a Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.15 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț,
domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3519 din 12.02.2018 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
52 a Consiliului.
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Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.16 privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin NC
63879;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3523 din 12.02.2018 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.
53 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.17 privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin NC
61304;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4335 din 20.02.2018 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.
54 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.18 pentru modificarea HCL nr.295 din 04.11.2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4021 din 16.02.2018 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
55 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.19 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.3956 din 15.02.2018 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.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.
56 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –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;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3955 din 15.02.2018 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.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.
57 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.21 pentru 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. 4043 din 16.02.2018 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.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”Tariful de distanță
maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi să fie de 2,50 lei/km”;
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.
58 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.22 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4069 din 19.02.2018 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.
59 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.23 privind aprobarea Notei de negociere nr.3569 din 13.02.2018, încheiată între Comisia
de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4444 din 20.02.2018 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 și propune respingerea
acestuia, iar comisiile de specialitate 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 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier
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local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tihenea
Cristian, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
60 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.24 privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune nr.46.782 din
06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4154 din 19.02.2018 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.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia;
D-na Consilier local Claudia Moroiu propune următorul amendament: ”tariful pentru acest
serviciu să rămână la valoarea actuală”.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 11 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 formă
inițială, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl.consilier local Cătălin
Misăilă și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru) și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier
local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia,
dl. Consilier local Tihenea Cristian și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
61 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.25 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea
prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4312 din 20.02.2018 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: ”la poziția 1 din anexă se
dublează prețul de pornire la licitație, iar la poziția 2 prețul de pornire la licitație se majorează cu
30% față de cel menționat în anexă”;
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Ifrim Vasile;
Dl. Ifrim Vasile – ”solicit cumpărarea unei suprafețe de teren, în vederea unei extinderi. Ceea
ce vrem să facem aduce beneficii pentru oraș, pentru imaginea municipiului, pentru buna funcționare a
spațiilor comerciale din zona B-dului Decebal. S-ar crea aproximativ 10 locuri de muncă, locuri noi de
parcare.”
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a
fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
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Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier
local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moroiu Claudia și d-na Consilier local Păduraru – Chiriac
Victoria) și 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii
Alexandra, dl. Consilier local Tihenea Cristian, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier
local Vîrlan Luminița);
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.26 privind aprobarea PUZ și RLU aferent – Sediu Protopopiat Piatra Neamț, Biserică și
Spital de Paliație P+3E, sistematizare teren, acces auto, pietonal, circulație carosabilă, parcaje și
racorduri utilităţi” pentru terenul situat în Piatra Neamţ, Aleea Valea Albă nr. 6, beneficiar
Arhiepiscopia Iașilor din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4087 din 19.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisia de specialitate nr.2 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.
62 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.27 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare parţială destinaţie centrală
termică 4 în: spaţii comerciale, birouri, cabinete medicale, etajare cu un nivel cu destinaţia locuinţe
colective, racorduri la utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr.2, proprietatea
Ghiroagă Elena şi Ghiroagă Ioan;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4345 din 20.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisia de specialitate nr.2 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.
63 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.28 pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4155 din 19.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisiile de specialitate 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.
64 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.29 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor de pe raza Municipiului
Piatra Neamț;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4239 din 19.02.2018 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.
65 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.30 pentru modificarea anexei la HCL nr. 287 din 14.09.2012 privind aprobarea tarifelor
pentru activitatea specifica serviciului de salubrizare prestata de catre SC Salubritas SA, cu
modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4239 din 19.02.2018 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 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
66 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.31 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere
spații verzi în municipiul Piatra Neamț, de către SC CMI Urban SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4429 din 20.02.2018 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 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 și d-na Consilier local Vîrlan Luminița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
67 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.32 privind modificarea anexei la HCL nr.305 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului
operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2017-martie 2018, a contractului
de delegare de gestiune a activității ”Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Piatra Neamț” – parte
componentă a serviciului de salubrizare și constituirea Comandamentului local de iarnă;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4784 din 23.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Gospodărie Comunală și Investiții;
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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.
68 a Consiliului.
Dl. Bogdan Gavrilescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.33 pentru modificarea HCL nr.354 din 21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale, pentru anul 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4784 din 23.02.2018 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Taxe și Impozite;
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.
69 a Consiliului.
II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului
D-na Oana SÂRBU – înlocuitor al Secretarului Municipiului aduce la cunoștința Consiliului
Local Raportul de Inspecție Economico-Financiară asupra activității SC CMI Urban SA;
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/01.03.2018
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