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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr. 27132 din 01.10.2018 

F- SAPJ- 03 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 27.09.2018 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.2051 din 20.09.2018, completată prin Dispoziția Primarului nr.2065 din 

24.09.2018, 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. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, dl. Andrei 

Acristinei – înlocuitor al Secretarului Municipiului şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de 

invitaţi participă: d-na Ana Berea -  Director Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite, d-na Simona Varganici - Șef 

Serviciu Buget, dl. Vasile Popescu – Șef Birou Administrare Baze Sportive și de Agrement, dl. 

Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Dragoș Aprofiri 

– Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, dl. 

Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local, dl. Vlad Postolică – Serviciul 

Buget, Tehnologia Informațiilor, d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului, reprezentanţi ai 

societăților comerciale din subordinea Consiliului local și reprezentanți ai mass-mediei scrise şi 

audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al 

ședintei ordinare din 31.08.2018, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că proiectul de 

hotărâre nr.30 a fost introdus pe ordinea de zi, conform Dispoziției Primarului nr.2065 din 24.09.2018; 

Dl. Constantin Teodorescu – 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 încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.159/20.05.2018 privind aprobarea Planului Local 

de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patriomoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț pentru 

perioada 2018-2023, elaborate în cadrul proiectului ”SHARE – Abordarea Durabilă a Patrimoniului 

Cultural pentru Recuperarea Zonelor Urbane în Europa”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  6. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 
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                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  7. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la unele obiective de 

investiții publice; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  8. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul                         

,,Reconstructia ecologică a terenului degradat din perimetrul de ameliorare Cârlomanu, Municipiul 

Piatra Neamț,  județul Neamț"; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  10. HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Taxe 

și Impozite Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la proiectul „NEWS – New Equalities – Without Segregation” („NEWS – Noi principii 

de egalitate- fără segregări rasiale!”); 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 

municipiul Piatra Neamț, 2018-2023; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la proiectul Tinerii “Împreună” cu tinerii europeni; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  14. HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajare acces auto și pietonal și edificare zid de 

sprijin pe str. Durăului;  
   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind acordul pentru amenajare sens giratoriu la intersecția str. Bistriței cu    

B-dul Republicii și amenajare acces magazin Penny Market;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  16. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a HCL nr.197 din 22.06.2018;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  17. HOTĂRÂRE privind modificarea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii nr. 

22.361 din 26.05.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LocativServ S.R.L.;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

18. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în 

Piața 22 Decembrie nr.3, bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului 

alimentație publică tip cafenea;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

21. 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 

22. HOTĂRÂRE privind bunurile proprietatea S.C. CMI Urban S.A. aflate în dotarea Sălii 

Polivalente;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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23. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a Parcului Zoologic din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2017;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

25. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

pensionarii posesori de autovehicule, aprobate prin HCL nr.79/2015;  

   - iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU 

  26. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public;  

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

27. HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol între municipiul Piatra Neamț și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” Neamț; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract – cadru de închiriere a suprafețelor 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pe care sunt amplasate panouri publicitare;  

   - iniţiatori – Grupul consilierilor PNL 

29. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

 30. HOTĂRÂRE privind investițiile realizate în Piața Mărăței de SC CMI Urban SA; 

   - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

            

  Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20269 din 20.09.2018 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

262 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26123 din 20.09.2018 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; 

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

Local faptul că nu participă la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

263 a Consiliului. 
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           Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26121 din 20.09.2018 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. Constantin Teodorescu – 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. 

264 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 pentru abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26126 din 20.09.2018 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. Constantin Teodorescu – 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. 

265 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.159/20.05.2018 privind aprobarea Planului Local 

de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patriomoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț pentru 

perioada 2018-2023, elaborat în cadrul proiectului ”SHARE – Sustainable approach to Cultural 

Heritage for the Urban Areas Requalification in Europe” (cod PGI012343 Interreg Europe); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25762 din 17.09.2018 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. Constantin Teodorescu – 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. 

266 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25870 din 18.09.2018 emis de 

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

Gospodărie Comunală și Investiții – Biroul Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

267 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la unele obiective de 

investiții publice; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25599 din 14.09.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Biroul Gospodărie Comunală; 

 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. Consilier local Adrian Ciubotariu propune executivului ca pe viitor devizele generale ale 

obiectivelor de investiții să fie întocmite în baza H.G. nr.907/2016 și să fie însușite de proiectantul 

lucrării respective.  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea) și 9 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, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

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

268 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.105 din 20.09.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală – Compartiment Mediu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

269 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul                         

,,Reconstructia ecologică a terenului degradat din perimetrul de ameliorare Cârlomanu, Municipiul 

Piatra Neamț,  județul Neamț"; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26153 din 21.09.2018 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

270 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.10 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25929 din 18.09.2018 emis de 

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

Taxe și Impozite Piatra Neamț; 
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 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia;  

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

271 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul „NEWS – New Equalities – Without Segregation” („NEWS – Noi principii 

de egalitate- fără segregări rasiale!”); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26215 din 20.09.2018 emis de 

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

Asistență Socială Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propun adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu –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. 

272 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 

municipiul Piatra Neamț, 2018-2023; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.223 din 20.09.2018 emis de 

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

Asistență Socială Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propun adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu –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. 

273 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul Tinerii “Împreună” cu tinerii europeni; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26220 din 20.09.2018 emis de 

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

Asistență Socială Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi 

propun adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu –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. 

274 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.14 privind acordul pentru amenajare acces auto și pietonal și edificare zid de sprijin pe 

str. Durăului;  
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25483 din 13.09.2018 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea); 

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

275 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind acordul pentru amenajare sens giratoriu la intersecția str. Bistriței 

cu    B-dul Republicii și amenajare acces magazin Penny Market; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25404 din 24.09.2018 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea); 

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

276 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 pentru abrogarea parțială a HCL nr.197 din 22.06.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.389 din 13.09.2018 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS  cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor 

Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

  

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind modificarea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii 

nr. 22.361 din 26.05.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. LocativServ S.R.L; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.329 din 12.09.2018 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. Constantin Teodorescu –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. 

277 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în 

Piața 22 Decembrie nr.3, bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului 

alimentație publică tip cafenea;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.232 din 12.09.2018 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 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. consilier local Paul Pintilie propune votarea acestui proiect de hotărâre prin vot secret. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea formulată, care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Domnii consilieri local Adrian Grigoraș, Cătălin Misăilă și Cristian Tihenea aduc la cunoștința 

Consiliului Local faptul că nu participă la vot. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Marghidan Victor-Adrian – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, 

astfel: 

 Total voturi: 20 

  Voturi valabil exprimate: 14 

  Voturi nule: 6 

  Voturi PENTRU: 3 

  Voturi ÎMPOTRIVĂ: 11 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local că proiectul de 

hotărâre a fost RESPINS. 

  

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25181 din 12.09.2018 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

278 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de 

piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26479 din 24.09.2018 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. Consilier local Victor Marghidan propune votarea pe puncte, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local poziția nr.1 din 

anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului cu 

30%”; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.1 împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local poziția nr.2 din 

anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului la 

150 euro/mp”; 



 9 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost RESPINS cu 12 voturi și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. 

Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.2 în forma inițială, 

care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, 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 

Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local poziția nr.3 din 

anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.3 din anexa 

proiectului de hotărâre, care a fost APROBATĂ cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă prezintă Consiliului Local poziția nr.4 din 

anexa proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului la 

200 euro/mp”; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot poziția nr.4 împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu 

modificările adoptate, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

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

279 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 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;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.352 din 12.09.2018 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. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului de 

pornire la licitație cu 30% pentru pozițiile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 și 13 din anéxele proiectului 

de hotărâre, iar poziția 9 se majorează la 70 euro/mp”; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU și 2 voturi voturi ABȚINERE (dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună 

cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU și 2 voturi voturi ABȚINERE 

(dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

280 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 privind bunurile proprietatea S.C. CMI Urban S.A. aflate în dotarea Sălii 

Polivalente;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.749 din 17.09.2018 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă propune Consiliului Local votarea pe 

variante, așa cum sunt prezentate în proiectului de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 1, care a fost 

RESPINSĂ cu 23 voturi Abținere; 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 2, care a fost 

RESPINSĂ 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 3, care a fost 

RESPINSĂ cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier 

local Cristian Tihenea) și 9 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, d-na Consilier local Păduraru – 

Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local că proiectul de 

hotărâre a fost RESPINS, întrucât tóate variantele propuse în art.1 al proiectului de hotărâre au fost 

respinse. 

  

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25671 din 17.09.2018 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. Constantin Teodorescu –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. 

281 a Consiliului. 

  

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a Parcului Zoologic din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2017; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.779 din 17.09.2018 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; 
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 Dl. Constantin Teodorescu –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. 

282 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru 

pensionarii posesori de autovehicule, aprobate prin HCL nr.79/2015; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25.814 din 21.09.2018 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; 

 D-na consilier local Claudia Moroiu propune următorul amendament: ”toți pensionarii 

posesori de autovehicule să beneficieze de o reducere de 50% din tariful de închiriere”; 

 Dl. Constantin Teodorescu –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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în formă 

inițială, 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 Cătălin Misăilă dl. Consilier local 

Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.26 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26312 din 21.09.2018 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. Constantin Teodorescu –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. 

283 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind încheierea unui protocol între municipiul Piatra Neamț și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25799 din 19.09.2018 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. Constantin Teodorescu –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. 

284 a Consiliului. 
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Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea modelului de Contract – cadru de închiriere a suprafețelor 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pe care sunt amplasate panouri publicitare;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26.035 din 19.09.2018 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă dl. Consilier local Victor 

Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (d-na Consilier local Moisii 

Alexandra); 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.30 privind bunurile proprietatea SC CMI Urban SA aflate în incinta Pieții 

Mărăței; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25864 din 18.09.2018 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă propune Consiliului Local votarea pe 

variante, așa cum sunt prezentate în proiectul de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 1, care a fost 

RESPINSĂ 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. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 2, care a fost 

RESPINSĂ cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă dl. Consilier local Victor 

Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă informează Consiliul Local că proiectul de 

hotărâre a fost RESPINS, întrucât tóate variantele propuse în art.1 al proiectului de hotărâre au fost 

respinse. 

  

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.29 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune pe d-na consilier local Claudia Moroiu, 

propunere care a fost RESPINSĂ 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. Consilier local George Apetrei propune pe dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, 

propunere care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian 
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Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă dl. Consilier local 

Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița); 

 

 Dl. Constantin Teodorescu –Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună 

cu propunerea adoptată, 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 Cătălin Misăilă dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița); 

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

285 a Consiliului. 

 

  

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de şedinţă - 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

   Dl. Constantin TEODORESCU – Președinte de ședință – SS INDESCIFRABIL 

 

 Dl. Andrei ACRISTINEI – SS INDESCIFRABIL 

Șef SAPJ cu atribuții delegate de Secretar Municipiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 SAPJ/NP/01.10.2018 
 

 


