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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 06.03.2019 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.377/28.02.2019, completată prin Dispoziția nr.419/04.03.2019 și prin Dispoziția 

nr.482/05.03.2019 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 Gavrilescu– Viceprimar, dl. Andrei Acristinei –Secretar 

Municipiu delegat şi 20 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Victor Marghidan. De 

asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl.  Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian 

– Director Direcția Patrimoniu, d-na Ana Berea – Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare,  d-na Paula Geangalău – Consilier Primar,  

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

audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi a ședinței, 

precizând faptul că, prin Dispozițiile Primarului nr.419/04.03.2019 și nr.482/05.03.2019, au fost 

introduse pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr.8 și nr.9;  

Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă propune consilierilor locali ca 

proiectul nr.7 să fie supus dezbaterilor ultimul, întrucât se va vota prin vot secret. 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

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

Piatra Neamț la proiectul ”Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii”;  

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la proiectul ”INChild - Action Plan for Children Social Inclusion”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la proiectul ”ABILAPT – Gaining abilities for adults with reduced competences through 

adapted education”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.379 din 16.12.2014 privind aprobarea serviciilor 

de cantina socială la Centrul de Servicii Specializate pentru copii și la Centrul de zi Castani;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5.HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local 

de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț, proiect nr.24/2005-2018 elaborat de Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” București, Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza și 

Consulting, șef proiect- profesor doctor arhitect Florin Machedon;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 



 6.HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Piatra Neamț, cu alte unități administrativ-

teritoriale,  în vederea  înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA 

MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016;     

           - iniţiator – Consilier Local George APETREI 

 8.HOTĂRÂRE privind încheierea unui  parteneriat cu Liceul de Artă ”Victor Brauner” Piatra 

Neamț, pentru organizarea Festivalului Piatra Neamț Spring Art Movement;     

           - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ”Completator zona protejată Curtea 

Domnească – Piața Ștefan cel Mare – zona pietonală și reconfigurare B-dul Republicii”, beneficiar 

UAT Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoș CHITIC 

  

Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț la proiectul Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5996 din 05.03.2018 emis de 

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

de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 70 a Consiliului. 

 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la depunerea unei aplicații pentru proiectul ”INChild – Plan de acțiune pentru 

incluziunea socială a copilului”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5947 din 04.03.2019 emis de 

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

de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 71 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Piatra Neamț la depunerea unei aplicații pentru proiectul ”ABILAPT – Dobândirea de 

abilități pentru adulții cu competențe reduse prin educație adaptată”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5951 din 04.03.2019 emis de 

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

de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 72 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.379 din 16.12.2014 privind aprobarea 

serviciilor de cantină socială la Centrul de Servicii Specializate pentru copii la Centrul de zi Castani; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5991 din 05.03.2019 emis de 

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

de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 73 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și a 

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5849 din 04.03.2019 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 74 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.6 privind asocierea municipiului Piatra Neamț cu alte unități 

administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5954 din 04.03.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 75 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.8 privind încheierea unui  parteneriat cu Liceul de Artă ”Victor 

Brauner” Piatra Neamț, pentru organizarea Festivalului Piatra Neamț Spring Art Movement; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6076 din 05.03.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 76 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ”Completator zona protejată 

Curtea Domnească – Piața Ștefan cel Mare – zona pietonală și reconfigurare B-dul Republicii”, 

beneficiar UAT Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6088 din 05.03.2019 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– 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. 77 a Consiliului. 

 

  Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 pentru modificarea HCL nr.190/21.07.2016 privind împuternicirea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care 

municipiul este asociat sau acționar; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5952 din 04.03.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic și Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local; 

 Dl. Cătălin Misăilă informează consilierii locali că nu participă la vot, întrucât persoana 

propusă a fi membră în A.G.A. la S.C. C.M.I. Urban S.A. nu face parte din Consiliul Local, iar din 

titlul proiectului reiese clar că persoana ce urmează a fi desemnată trebuie să fie consilier local. Mai 

mult decât atât, trebuia să fie și un CV atașat la proiectul de hotărâre pentru ca, consilierii să aibă 

posibilitatea să cunoască persoana respectivă. Din aceste considerente, nu participă la vot. 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – subliniază că persoana desemnată 

este reprezentantul Consiliului Local și nu este obligatoriu să fie consilier local. 

 Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat aduce la cunoștința consilierilor locali că 

titlul proiectului ce urmează a fi votat este modificarea HCL nr.190/21.07.2019, iar titlul respectivei 

hotărâri de consiliu local este: ”hotărâre privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte 

interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale la care municipiul este asociat sau 

acționar”, deci respectivul titlu nu poate fi schimbat, întrucât privește o hotărâre deja adoptată.  

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Cătălin Misăilă  – secretarul  comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 21 

  Voturi nule: 1 

  Voturi valabil exprimate: 20 

    Voturi PENTRU: 13 

    Voturi Împotrivă: 7 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 78 a Consiliului. 

 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de 

şedinţă – declară închise lucrările şedinţei. 

 

  

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă – 

 

Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat –  

 

 

 

 

Întocmit, 

Nicoleta Poețelea 

 
Ds.II/1 ex./NP/11.03.2019 

 


