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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.11879 din 25.04.2019 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 24.04.2019 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, art.42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  prin 

Dispoziţia Primarului nr.798 din 17.04.2019, completată și modificată prin Dispozițiile Primarului 

nr.819 din 22.04.2019 și nr.858/23.04.2019, Primarul Municipiului – dl. Dragoş Chitic a convocat 

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: Primarul Municipiului - dl. Dragoş Chitic, dl. Viceprimar Bogdan 

Gavrilescu, d-na Viceprimar Luminița Vîrlan, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, d-na Oana 

Sârbu –Secretar Municipiu şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. 

Fecic Vespasian – Director Direcția Patrimoniu, d-na Olimpia Adam – Director Direcția Dezvoltare și 

Implementare  Programe, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou 

Promovare Turistică și Organizare Evenimente, d-na Oana Tian și d-na Oana Chiperi – Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, dl. Dragoș Ștefan – Aparatul Permanent al Consiliului 

Local, d-ra Paula Geangalău – consilier al Primarului, reprezentanţi ai societăților comerciale din 

subordinea Consiliului local și reprezentanți 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 - supune la vot aprobarea procesului 

verbal al ședintei ordinare din data de 28.03.2019 și al ședințelor extraordinare din data de 10.04.2019, 

18.04.2019 și 22.04.2019,  care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că prin 

Dispoziția Primarului nr.819 din 22.04.2019 s-a retras proiectul de hotărâre nr.12 și s-au introdus pe 

ordinea de zi proiectele de hotărâre de la nr.38 la nr.44, iar prin Dispoziția Primarului nr.858 din 

23.04.2019 s-a introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.45 și s-au retras proiectele de hotărâre 

nr.42 și nr.43; 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectele de hotărâre nr.46, 

nr.47 și nr.48 cu privire la extinderea și modernizarea iluminatului public prin finanțare europeană și 

care au termen de depunere pe data de 2 mai 2019. 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea 

de zi a proiectelor nr.46, nr.47 și nr.48, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă propune ca proiectele de hotărâre nr.5 

și nr.37 să fie supuse dezbaterilor la finalul ședinței de consiliu local, întrucât acestea se votează prin 

vot secret, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:   

  

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse școlare, tipul și cuantumul acestora; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  4. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din cap. 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 
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                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE  privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și constituirea comisiei 

de contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019;         

    - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamț la depunerea unei aplicații în calitate de aplicant de proiect, cu numele ”Street – Work – 

Efficient Methods in Working with Youth in Risk of Social Exclusion” (”Street – Work – Metode 

eficiente în munca cu tinerii în risc de marginalizare social”) în Programul Erasmus +Cererea de 

propuneri runda 2, Acțiunea cheie 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practice, 

KA205 – Strategic Partnerships for Youh; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică al 

municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     12. HOTĂRÂRE pentru actualizarea zonării fiscale a municipiului Piatra Neamț; - RETRAS 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

13. HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului situat în B-dul 

Republicii nr. 17, bl. A1, demisol, deținut de către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

15. HOTĂRÂRE privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 65184, 

în două unităţi individuale identificate prin NC 65184-C1-U1 şi NC 65184-C1-U2; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 17. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 2.719 din 29.01.2002, 

actualizat la data de 29.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

19. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unui panou publicitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Aleea Tiparului, în vederea construirii unui garaj; 
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                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 24. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 26. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 27. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L. 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 28. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spațiului în 

suprafață de 617 mp, situat în str. Mihai Viteazu nr. 47, subsolul Sălii Polivalente; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 29. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 352 din 28.11.2018 pentru vânzarea în rate a 

locuințelor tip mansardă din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 30. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 218 din 30.07.2015 privind aprobarea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. 

Cuejdi, nr. 1B, cu modificările și completările ulterioare;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 31. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta 

Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul 

Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 33. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la HCL nr. 351 din 28.11.2018 privind aprobarea 

nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi 

contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, 

pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 34. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.10.734 din 16.04.2019, încheiată 

între comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 35. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.41/26.02.2019 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul: ”Creșterea calității vieții locuitorilor din 

Cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 36. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, sesiunea a II-a; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 37. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra 

Neamț,  domnului Lucian Todosiea; 
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                - iniţiatori – Grupul de consilieri ALDE: dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier 

local Adrian Grigoraș și dl. Consilier local Cristian Tihenea  

38. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 31125/06.11.2018 de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

39. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parking S.A., 

pentru anul 2019; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

40. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritas S.A., 

pentru anul 2019; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

41. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 112 din 10.04.2019 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea 

investiţiei 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 

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

Acord de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

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

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de 

interes județean  „Reabilitare și modernizare transport ecologic”; - RETRAS 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

44. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 396 din 18.12.2018 privind aprobarea 

repartizării unor locuințe; 

- iniţiator – Viceprimar Georgeta-Luminița VÎRLAN 

45. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi 

întreţinere spaţii verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat 

între S.C. C.M.I. URBAN S.A. şi Municipiul Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

46. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.113/10.04.2019 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor aferente implementării proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat 

public în municipiul Piatra Neamț: Bulevadul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul 

Traian – strada Fermelor – zona Pietricica” cod SMIS 124829; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

47. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.327/20.11.2018; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

48. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 115/10.04.2019; 

  - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. INFORMARE privind situația dosarelor nr.714/103/2018 și nr.182/103/2019 aflate pe 

rolul instanțelor de judecată, în care Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț are calitatea de 

pârât; 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11017 din 18.04.2019 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 
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 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. 

125 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 

acordării elevilor din învățământul preuniversitar al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11019 din 18.04.2019 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 D-na consilier local Crina-Nicoleta Gogu Craiu propune următorul amendament: ”bursa de 

ajutor social să fie în cuantum de 70 lei/lună/elev”; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

126 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.11239 din 22.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

127 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și 

religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11424 din 23.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

la 340.000 lei la suma de 240.000 lei pentru organizarea evenimentului Zilele orașului Piatra Neamț  

- Piatra Fest 2019”; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, 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) și 3 voturi 

Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Florin Duma și dl. Consilier local 

Bogdan Gavrilescu). 

 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 și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. 
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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. 

128 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6422 din 07.03.2019 emis de 

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

Resurse Umane; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

129 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10582 din 16.04.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

130 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la depunerea unei aplicații în calitate de aplicant de proiect, cu numele ”Street – Work – 

Metode eficiente în munca cu tinerii în risc de marginalizare socială”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9743 din 16.04.2019 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

131 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6565 din 11.03.2019 emis de 

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

Taxe si Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”este o obligație legală să aprobăm până la data de 31 aprilie 2019, 

conform Codului Fiscal.” 
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 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. 

132 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică al 

municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10961 din 18.04.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic, precum și Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

133 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10963 din 18.04.2019 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic, precum și Aparatul Permanent al Consiliului Local; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (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 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) și 1 vot Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra). 

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

134 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului situat în B-dul 

Republicii nr. 17, bl. A1, demisol, deținut de către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10928 din 18.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

135 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8998 din 12.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

136 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind apartamentarea documentaţiei cadastrale identificată prin NC 

65184, în două unităţi individuale identificate prin NC 65184-C1-U1 și NC 65184-C1-U2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9384 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

137 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.16 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a unui bun imobil teren; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10864 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

138 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind modificarea contractului de concesiune nr. 2.719 din 29.01.2002, 

actualizat la data de 29.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.A.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9001 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

139 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9113 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 
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 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

140 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe 

de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unui panou publicitar;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10611 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS 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). 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10585 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS 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). 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10587 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 13 voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Florin Duma, 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). 
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 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie 

publică a terenului în suprafaţă de 35 mp, situat în Aleea Tiparului, în vederea construirii unui garaj; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10593 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS cu 14 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, 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 dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10606 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea cu 50% a 

prețurilor de la pozițiilor nr.2 și nr.3 din anexa la proiectul de hotărâre”; 

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost RESPINS 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). 

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

formă inițială, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cristian 

Mihalcea și d-na Consilier local Moisii Alexandra) și 17 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florin 

Beteringhe, dl. Consilier local Romel – Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl. 

Consilier local Adrian Ciubotariu, d-na Consilier local Gogu – Craiu Crina, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local 

Moroiu Claudia, d-na Consilier local Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier 

local Adrian Olariu, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor 

Sălăvăstru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na 

Consilier local Vîrlan Luminița). 

 

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10591 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă (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 Moroiu Claudia, d-na Consilier local 
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Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și 

d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 1 vot Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra); 

  

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor umane din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 

2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10761 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

141 a Consiliului. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10759 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

142 a Consiliului. 

 

   

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10760 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

143 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.28 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spațiului în 

suprafață de 617 mp, situat în str. Mihai Viteazu nr. 47, subsolul Sălii Polivalente; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10659 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 
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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); 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind modificarea HCL nr. 352 din 28.11.2018 pentru vânzarea în rate a 

locuințelor tip mansardă din municipiul Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10627 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

care a fost RESPINS  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); 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 218 din 30.07.2015 privind aprobarea 

tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. 

Cuejdi, nr. 1B, cu modificările și completările ulterioare;  

      Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10625 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na Consilier local Moisii Alexandra). 

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

144  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.31 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta 

Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate;  

      Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10623 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

145  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.32 privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul 

Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate; 
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 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10611 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (d-na consilier local Alexandra Moisii). 

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

146  a Consiliului. 

  

  

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

proiectul de hotărâre nr.33 pentru completarea anexei la HCL nr. 351 din 28.11.2018 privind aprobarea 

nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi 

contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, 

pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10712 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”solicit să fie eliminată 

categoría cabinetelor notariale din cele care beneficiază de o chirie de 3,04 lei/mp”; 

 Dl. Vespasian Fecic – Director Direcția Patrimoniu – ”este o prevedere legală. Legea notarilor 

publici prevede ca unitățile administrativ-teritoriale să le asigure spații”; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan  - ”Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activităților 

notariale prevede la art.171: consiliile locale și județene, prefecții precum și Ministerul Justiției au 

obligația de a pune la dispoziția notarilor publici, la cererea acestora, spațiile necesare în vederea 

organizării și funcționării corespunzătoare a serviciilor publice, pe care le prestează prin închirieri fără 

licitație. Aceste lucru nu ne încadrează automat în categoría celor care beneficiază de chiria de 3,04 

lei/mp. Putem crea o categorie separată.” 

 Dl. Vespasian Fecic – Director Direcția Patrimoniu – ”în aceste condiții ar trebui și pentru 

partidele politice și pentru alte categorii, care sunt prevăzute în lege”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan  -” eu mă refer la cabinetele notariale. Această lege este 

din 1995, art.171 de când este?” 

 D-na Oana Sârbu – Secretar Municipiu – ”este republicat în 2018 și încă este valabil” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan   - ”obligativitatea aceasta de ce nu s-a respectat până 

acum?” 

 D-na Oana Sârbu – Secretar Municipiu – ”pentru că nu a solicitat nimeni, ăsta este adevărul. Se 

poate pune și la un alt nivel de chirie”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan  - ”exact”. 

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

formulat, care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 13 voturi Abținere (dl. Consilier local George 

Apetrei, 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 Amalia Moisii, 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 RESPINS 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); 
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 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.34 privind aprobarea Notei de negociere nr.10.734 din 16.04.2019, încheiată 

între comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10734 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

147  a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.34 privind aprobarea Notei de negociere nr.10.734 din 16.04.2019, încheiată 

între comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10734 din 16.04.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

147  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.35 pentru modificarea HCL nr.41/26.02.2019 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul:”Creșterea calității vieții locuitorilor din 

Cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11040 din 18.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

148  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.36 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, sesiunea 

II, mai-august; 

 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11359 din 22.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

149  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.38 privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de 

salubrizare în municipiul Piatra Neamț,  nr. 31125/06.11.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11106 din 19.04.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

150  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.39 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parking S.A., 

pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.10968 din 18.04.2019 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

151  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.40 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritas S.A., 

pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11125 din 19.04.2019 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

152  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.41 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei 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.11232 din 22.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 



 16 

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

153  a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.44 pentru modificarea HCL nr. 396 din 18.12.2018 privind aprobarea 

repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8117 din 22.03.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 1 vot Impotrivă (dl. Consilier local Paul Pintilie) și 10 voturi 

Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local 

Bîrjoveanu Romel, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Florin Duma, d-na Consilier 

local Gogu-Craiu Crina, d-na  Consilier local Amalia Moisii, 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 dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.45 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi 

întreţinere spaţii verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat 

între S.C. C.M.I. URBAN S.A. şi Municipiul Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11368 din 22.04.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

154 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.46 privind modificarea HCL nr.113/10.04.2019 privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor aferente implementării proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat 

public în municipiul Piatra Neamț: Bulevadul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul 

Traian – strada Fermelor – zona Pietricica” cod SMIS 124829; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11667 din 22.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

155 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.47 pentru modificarea HCL nr. 327/20.11.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11665 din 22.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 
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 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

156 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.48 pentru modificarea HCL nr.115/10.04.2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11650 din 24.04.2019 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 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. 

157 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și constituirea comisiei 

de contestații pentru alocările de la bugetul local pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11326 din 22.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 23 

    Voturi PENTRU: 21 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 2 

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

158 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.37 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Piatra 

Neamț, domnului Lucian Todosiea; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11394 din 23.04.2019 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 4 

  Voturi valabil exprimate: 19 

    Voturi PENTRU: 10 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 9 

  

 D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Preşedinte de şedinţă informează consiliul local că proiectul 

de hotărâre a fost RESPINS. 
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D-na Oana Sârbu – Secretar Municipiu prezintă consilierilor locali INFORMARE privind 

situația dosarelor nr.714/103/2018 și nr.182/103/2019 aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care 

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț are calitatea de pârât; 

 

 

 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 - Președinte de ședință –  SS Indesifrabil 

 

 D-na Oana Sârbu – Secretar Municipiu – SS Indesifrabil 

 

 

 

 

 

 

 
SAPJ/Ds.II/NP/25.04.2019 


