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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 10.04.2019 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.678/03.04.2019, completată și modificată prin Dispozițiile nr.681 din 04.04.2019, nr.696 din 

05.04.2019 și nr.699 din 09.04.2019, 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, d-na Oana Sârbu –Secretarul 

Municipiului şi 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Cristian Mihalcea, d-na consilier local Păduraru - Chiriac Victoria. De asemenea, în calitate de 

invitaţi participă: dl. Fecic Vespasian – Director Direcția Patrimoniu, d-na Carolina Nichitenco - 

Direcția Economică, 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 20 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă prezintă ordinea de zi a ședinței, 

precizând faptul că, prin Dispozițiile Primarului nr.696 din 05.04.2019 și nr.699 din 09.04.2019, au 

fost introduse pe ordinea de zi proiectele de hotărâre de la nr.6 la nr.13;  

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

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

Dl consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu va participa la vot la 

proiectul nr.6. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

 

       

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractelor 

de achiziție publică pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, 

Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractelor 

de achiziție publică pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, Piatra 

Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

 

 

 

 



 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național Petru Rareș;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției din DALI pentru proiectul: 

”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, 

strada Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian – Strada Fermelor – zona 

Pietricica”/cod SMIS 124829; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului  ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu – Strada Orhei – Piața 

Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii – Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni”/cod SMIS 

124828; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 10.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.227 din 26.07.2018 privind încheierea unor 

Acorduri de parteneriat cu U.A.T. județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, pentru realizarea 

unor proiecte; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 11.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de parteneriat cu U.A.T. județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic” în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31 din 30.01.2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

de interes județean ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.380 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – 

Cinematograful Cozla”; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 

  

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea devizului general actualizat, după încheierea contractelor 

de achiziție publică pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, 

Piatra Neamț; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9508 din 04.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 106 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea devizului general actualizat, după încheierea contractelor 

de achiziție publică pentru investiția ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9510 din 04.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 107 a Consiliului. 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL, pentru investiția ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9512 din 04.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 108 a Consiliului. 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL, pentru investiția ” Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9514 din 04.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 109 a Consiliului. 

 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare;     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9065 din 02.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 



 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 110 a Consiliului. 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național ”Petru Rareș”;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9642 din 05.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru (dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 111 a Consiliului. 

 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției din DALI pentru proiectul: 

”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, 

strada Dimitrie Leonida)”, din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9922 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 112 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian – Strada Fermelor – zona 

Pietricica”/cod SMIS 124829; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9926 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 113 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului  ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu – Strada Orhei – Piața 

Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii – Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni”/cod SMIS 

124828; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9924 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 114 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 pentru modificarea HCL nr.227 din 26.07.2018 privind încheierea unor 

Acorduri de parteneriat cu U.A.T. județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, pentru realizarea 

unor proiecte; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9913 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 115 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 pentru modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de parteneriat cu U.A.T. județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic” în municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9916 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 116 a Consiliului. 

 

  D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.31 din 30.01.2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

de interes județean ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9919 din 09.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 117 a Consiliului. 

 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.380 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – 

Cinematograful Cozla”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 9742 din 08.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– 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. 118 a Consiliului. 

 

 



 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă 

– declară închise lucrările şedinţei. 

 

  

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil 

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului  – SS indescifrabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/11.04.2019 

 

 


