
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 

Nr. 11137 din 19.04.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 18.04.2019 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.761 din 

12.04.2019, completată prin Dispoziția nr.763 din 16.04.2019, 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 21 consilieri locali. Lipsește: dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public. De 

asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Fecic Vespasian – Director Direcția Patrimoniu, dl. 

Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică, 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 23 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 Dispoziția Primarului nr.763 din 16.04.2019 a fost introdus pe ordinea de zi 

proiectul de hotărâre nr.5;  

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

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

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    

   

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului 

Piatra Neamț pe anul 2019;  

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4.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”, cu modificările și completările 

ulterioare;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de 

investiții de pe raza municipiului Piatra Neamț;     

           - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului 

Piatra Neamt pe anul 2019;  

 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10.552 din 15.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”Voi începe cu lista 

de de cheltuieli, apoi lista sinteză.  

 La cap.67.02 este prevăzut un buget de 8 milioane și ceva, pe care noi vrem să-l reducem 

cu 1 milion de lei. 

 La lista sinteză sunt mai multe modificări, pe care le vom supune la vot pe toate, împreună. 

 Capitolul 51.02 punctul A3 – Proiectare și execuție soclu pentru montare catarg cu drapel 

național – 200.000 lei. Solicităm eliminarea acestei poziții. La ce cheltuieli sunt acum în Primăria 

Piatra Neamț, nu mai este oportună această investiție.  

 Capitolul 67.02 – Amenajare trepte acces munte Pietricica și amplasare litere volumetrice 

logo Piatra Neamț - 250.000 lei. Ne-am opus și anul trecut, ne opunem și în acest an. Piatra-

Neamț în acest moment nu are nevoie de acest logo scris pe muntele Pietricica.  

 Reparații și dotări pentru stadion municipal. Cunoaștem importanța pentru acest obiectiv, 

suntem de acord cu o parte din aceste cheltuieli. Solicit reducerea punctului C5.2 – Reparații 

capitale stadion municipal de la 394.000 lei la 94.000 lei.  

 Reparații capitale centru de promovare deal Cozla. Trebuie intâi să lucrăm la dealul Cozla 

și apoi să promovăm. Astfel, solicit eliminarea acestei pozitiții.  

 Capitolul 70.02 punctul C2.1 – Achiziționare aparate fitness pentru parcul central și baia 

comunală. Aici este o suma foarte mare. Este vorba de 5 miliarde 450 de milioane lei vechi, 

545.000 lei noi. Această poziție trebuie să dispară.  

 Blocul 40, trebuie dotat prin bugetul local, cu o ușă de acces în bloc în valoare de 7.800 lei. 

Consider că este de datoria asociației de locatari să facă această investiție sau SC Locativserv SRL 

sau chiar de cetățeni. Nu are ce căuta această cheltuială în bugetul municipiului Piatra Neamț. 

 Făcând un calcul la aceste sume pe care le-am spus, ajungem la 2.450.800 lei, pe care 

vrem să îi redirecționăm. La Colegiul Național Petru Rareș suplimentarea sumei cu încă 50.000 

lei pentru investiții curtea interioară.  

 Dealul Cozla – amenajare drum acces stație telegondolă, la care adaug și consolidare, 

propun să adăugăm 1.900.000 lei.  

 La capitolul Reparații Cimitirul Eroilor propun suplimentarea sumei cu 50.000 lei. 

Refacerea supafețelor terenurilor sportive din ștrandul municipal, aici alocăm suma de 157.800 

lei. Fostul patinoar poate fi amenajat pe timp de vară pentru un teren de handbal, volei pe nisip, 

precum și celelalte suprafețe de teren pot fi aduse la o calitate mai bună.  

 Amenajarea unui loc de joacă pentru copii în parcul central – 45.000 lei. În parcul central 

copii nu au unde să se joace decât contra cost.  

 Propun suma de 200.000 lei pentru Amenajarea și modernizarea Grădiniții nr.10”. 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui 

consilier local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu 

Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local 

Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, 

dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu). 

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

formă inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă) și 10 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, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier 

local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 119 a Consiliului. 



 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”;    

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10696 din 16.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”aprobarea sumei de 

30.000 lei”. 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan– Preşedinte de şedinţă - supune la vot amendamentul d-lui 

consilier local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Bîrjoveanu 

Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local 

Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina, d-na  Consilier local Moscalu Luminița, 

dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. 

Consilier local Constantin Teodorescu). 

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

formă inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na 

Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru) și 6 voturi Abținere 

(dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin 

Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier 

local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 120 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10698 din 16.04.2019 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 unanimitate de voturi. 

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

NR. 121 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 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”, cu modificările și completările 

ulterioare;     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10889 din 17.04.2019 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. 122 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de 

investiții de pe raza municipiului Piatra Neamț;     



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10602 din 16.04.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

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 Victor Marghidan, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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. 123 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 –  

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului  –  

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Nicoleta Poețelea 

 

 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/19.04.2019 

 

 

 


