MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr. 18544 din 02.07.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 01.07.2019 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.1233 din
25.06.2019, modificată prin Dispoziția nr.1268 din 28.06.2019, Primarul municipiului– dl. Dragoş
Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –
Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, d-na Oana Sârbu –
Secretarul Municipiului şi 16 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl.
Viceprimar Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cristian
Mihalcea, d-na Consilier local Claudia Moroiu și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare,
reprezentanţi ai societăților comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi
audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 17 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe
lucrările.
Dl. George Apetrei– Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi a ședinței, precizând faptul
că, prin Dispoziția Primarului nr. 1268 din 28.06.2019 a fost introdus pe ordinea de zi proiectul de
hotărâre nr.6, iar proiectele nr.4 și nr.5 au fost retrase;
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr.208/20.06.2019 privind aprobarea cererii de
finanțare aferentă proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”,
cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul
Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/29.05.2019 de modificare a HCL
nr.345/28.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi
realizată prin proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai
Viteazu” din municipiul Piatra Neamt;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.195/29.05.2019 de modificare a HCL
nr.344/28.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizată prin proiectul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe
axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian)” din municipiul
Piatra Neamt;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.206/20.06.2019 de modificare a HCL
nr.405/18.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizată prin proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului în
Municipiul Piatra Neamț”;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ,
pe anul 2019;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.1 pentru abrogarea HCL nr.208/20.06.2019 privind aprobarea cererii de finanțare
aferentă proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”, cod
SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17.986 din 26.06.2019 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Dl. George Apetrei – 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. 219 a Consiliului.
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de
Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 17.984 din 26.06.2019 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Dl. George Apetrei – 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. 220 a Consiliului.
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind modificarea HCL nr.197/29.05.2019 de modificare a HCL
nr.345/28.11.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizată prin proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada
Mihai Viteazu” din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17.982 din 26.06.2019 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Dl. George Apetrei – 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. 221 a Consiliului.
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul
2019;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18.192 din 28.06.2019 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Economică;
Dl. George Apetrei – 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. 222 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. George Apetrei – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil
D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

Ds.II/1 ex./NP/02.07.2019

