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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 08.01.2019 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.4 din 

04.01.2019, completată prin Dispoziția nr.11 din 07.01.2019, 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 17 consilieri locali. Lipsesc: d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta,  

dl. Consilier local Adrian Olariu, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru și dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția 

Economică, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicar,  dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare 

Turistică și Organizare Evenimente, 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 19 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 Dispoziția Primarului nr.11 din 07.01.2019, au fost introduse proiectele de 

hotărâre nr.3, nr.4 și nr.5;  

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

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

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Federația Română de Fotbal; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260/02.07.2010 privind modificarea tarifelor de 

salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2018; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

4. HOTĂRÂRE privind desemnarea unuia dintre viceprimari pentru a reprezenta partea 

civilă UAT municipiul Piatra Neamț, în dosarul nr.62/32/2018; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

5. HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri 

de la persoane fizice, agenți economici, instituții publice și de pe domeniul public; 

- iniţiator – Primar Dragoş Chitic 

 

 

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

Local proiectul de hotărâre nr.1 privind încheierea unui parteneriat cu Federația Română de Fotbal; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 171 din 04.01.2018 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. 1 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.260/02.07.2010 privind modificarea tarifelor de 

salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 247 din 07.01.2019 emis de 

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

Economică și Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 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. 2 a Consiliului. 

 

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

Local proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.181 din 04.01.2019 emis de 

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

Dezvoltare Economică; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă). 

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

NR. 3 a Consiliului. 

 

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

Local proiectul de hotărâre nr.4 privind desemnarea unuia dintre viceprimari pentru a reprezenta 

partea civilă UAT municipiul Piatra Neamț, în dosarul nr.62/32/2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 272 din 07.01.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridică; 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă informează consilierii locali faptul 

că acest proiect de hotărâre se votează prin vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

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

astfel: 

 Total voturi: 19 

  Voturi nule: 1 

  Voturi valabil exprimate: 18 

    Voturi PENTRU d-na Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan: 10 

    Voturi PENTRU dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu: 8 

 Dl. Romel-Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă informează consilierii locali că în urma 

exprimării votului, d-na Viceprimar Luminița-Georgeta Vîrlan este desemnată să reprezente partea 

civilă UAT municipiul Piatra Neamț, în dosarul nr.62/32/2018; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 4 a Consiliului. 

 



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

Local proiectul de hotărâre nr.5 privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat 

deșeuri de la persoane fizice, agenți economici, instituții publice și de pe domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.217 din 07.01.2019 emis de 

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

Economică și Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Dl.Primar Dragoș Chitic – ”nu ne dorim creșterea taxelor la Piatra Neamț, dar de la 1 ianuarie 

2019, Guvernul a introdus o taxă de depozitare pe gropile de gunoi de 30 lei/tonă. Aceasta taxă 

trebuie plătită, conform legislației, de către generatorul deșerurilor, adică de către persoane fizice, 

persoane juridice, inclusiv instituții publice și primăriile, pentru gunoiul colectat de pe domeniul 

public și depus în gropile de gunoi. În urma unui calcul strict matematic, dacă acești 30 lei/tonă i-am 

fi transferat integral în prețul plătit de populație, ar fi rezultat un tarif mult mai mare, care ar fi o 

majorare de preț cu 1,61 lei/lună/persoană. Pentru că este un procent consistent de reciclare a 

deșeurilor la Piatra Neamț și pentru că am avut o discuție cu operatorul, am reușit să scădem această 

majorare de preț de la 1,61 lei la 0,97 lei/lună/persoană. SC Bratner, operatorul, a venit cu o 

propunere de preț mult mai mare, pentru că ne-a cerut să includem pe lângă tariful de depozitare și 

majorarea salariului minim. S-a stabilit 97 de bani în urma negocierii și luării în calcul a faptului că 

un procent consistent din deșeurile colectate sunt reciclate și nu ajung în groapa de gunoi ca să fie 

plătiți acei 30 lei/tonă. Trebuie precizat faptul că am cerut prețuri comparative din țară, iar Piatra 

Neamț rămâne cu un preț bun, sub media națională. Sunt orașe cu un preț de peste 12 

lei/lună/persoană. La noi, după această majorare ajungem la un preț de 9,25 lei/lună/ pentru 

persoanele fizice care locuiesc la bloc.” 

 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. 5 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 – SS Indescifrabil 

 

Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu delegat – SS Indescifrabil 
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