
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 31105  din 06.11.2019 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 24.10.2019 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, art.138 alin.13-17, art.243 art.1 lit.f) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia Primarului nr.2072 din 

17.10.2019, Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu – 

Administrator Public, d-na Oana Sârbu –Secretarul General al Municipiului şi 20 consilieri locali. 

Lipsește motivat dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: 

d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Fecic Vespasian – Director Direcția 

Administrare Patrimoniu, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Claudia Grigorică 

– Director Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și 

Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, reprezentanţi ai societăților 

comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului supune la vot procesul verbal al 

ședinței extraordinare din data de 08.10.2019, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre 

nr.29, nr.30 și nr.31 și retragerea proiectului de hotărâre nr.22. 

Dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu propune retragerea proiectului de hotărâre 

nr.16, proiect inițiat de către grupul consilierilor PNL. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu 

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

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2019; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA 

pentru anul 2019;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA 

pentru anul 2019; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 5.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

           - iniţiator – Viceprimar  Luminița Georgeta Vîrlan 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Piatra 

Neamț și plata către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, din care face 

parte;  

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 7.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, în vederea amplasării unui patinoar în perimetrul Curții Domnești, în perioada 15 noiembrie 

2019 – 17 februarie 2020; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

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

pentru desfășurarea concursului internațional de interpretare muzicală ”Emanuel Elenescu”; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri 

pe perioada noiembrie 2019-martie 2020 și constituirea Comandamentului local de iarnă;       

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a devizului aferent cheltuielilor 

neeligibile, din conținutul documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) a investiției propuse a 

fi realizată prin proiectul: ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț”; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 12.HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.237 din 31.08.2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

13.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe 

și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea emiterii de acte administrativ-fiscale, fără semnătura 

persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

15.HOTĂRÂRE privind analizarea propunerii A.D.I. Urbtrans de majorare cu 20% a 

tarifului pe călătorie; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 16.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru combaterea cerșetoriei pe raza municipiului 

Piatra Neamț; 

    - iniţiator – grupul consilierilor PNL 

 17.HOTĂRÂRE privind actualizarea Regulamentului de organizare și Funcționare al 

Poliției Locale Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de desființare prin contopire a localităților 

componente Ciritei, Văleni și Doamna ale municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 19.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către A.N.S. România Filiala Surzilor 

Neamț, a imobilului situat pe str. Privighetorii nr. 14, bloc B10, sc. B, demisol, cu terenul aferent; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 20.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 22.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate publică și privată a 

municipiului Piatra Neamţ; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



24.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

25.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta 

Stadionului Municipal;  

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a două suprafețe de teren, în 

vederea amplasării unui panou și a unui totem publicitar; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

27.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 – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

Neamț, domnului profesor universitar doctor emerit Constantin RUSU; 

    - iniţiator – Grupul consilierilor locali PNL 

  29.HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Piatra Neamț în cadrul mecanismului de 

acordare a finanțărilor care se derulează prin Fondul de Dezvoltare și Investiții în vederea acordării 

grantului pentru finanțarea proiectului de investiții ”Lucrări de întreținere și reparații curente a 

infrastructurii rutiere din Municipiul Piatra Neamț”;     

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 30.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din HCL nr.402 din 18.12.2018 privind stabilirea 

criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun începând cu luna 

noiembrie 2019; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 31.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a 

municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28991 din 16.10.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 319 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29281 din 18.10.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 320 a Consiliului. 

 

  



 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA 

pentru anul 2019;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28993 din 16.10.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 9 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 Moisii Alexandra, d-na Consilier 

local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria și d-na Consilier local Vîrlan 

Luminița) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Tihenea Cristian). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 321 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA 

pentru anul 2019; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28992 din 16.10.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

Mihalcea, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria,   

dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 2 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Misăilă Cătălin și d-na consilier local  Moisii Alexandra). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 322 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, 

recreere și religie”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28532 din 14.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 323 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Piatra 

Neamț și plata către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România din care face 

parte; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28897 din 16.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 



 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 324 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind încheierea unui parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, în vederea amplasării unui patinoar în perimetrul Curții Domnești, în perioada 15 noiembrie 

2019 – 17 februarie 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28752 din 15.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 325 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

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

Piatra Neamț, pentru organizarea concursului internațional de interpretare muzicală ”Emanuel 

Elenescu”, ediția a XXIX –a, în perioada 28 – 30 noiembrie 2019; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29181 din 17.10.2019 emis 

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

Serviciul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 326 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28846 din 16.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 327 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri 

pe perioada noiembrie 2019-martie 2020 și constituirea Comandamentului local de iarnă; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28155 din 09.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 328 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea devizului general și a devizului aferent cheltuielilor 

neeligibile, din conținutul documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) a investiției propuse a 

fi realizată prin proiectul: ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț” din ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în 

municipiile reședințe de județ”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28842 din 16.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 329 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.237 din 31.08.2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28871 din 16.10.2019 emis 

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

Direcția de Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 330 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28659 din 15.10.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 331 a Consiliului. 

 

  Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, fără semnătura 

persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27546 din 04.10.2019 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 



 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 332 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind analizarea propunerii A.D.I. Urbtrans de majorare cu 20% a 

tarifului pe călătorie; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29193 din 17.10.2019 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 nefavorabil și propun respingerea 

proiectului de hotărâre. 

  Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost RESPINS cu 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 10 voturi Abținere. 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind actualizarea Regulamentului de organizare și Funcționare al 

Poliției Locale Piatra Neamț; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25245 din 12.09.2019 emis 

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

Poliția Locală Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 333 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea solicitării de desființare prin contopire a localităților 

componente Ciritei, Văleni și Doamna ale municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29241 din 18.10.2019 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 334 a Consiliului. 

  

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind darea în folosință gratuită către A.N.S. România Filiala Surzilor 

Neamț, a imobilului situat pe str. Privighetorii nr. 14, bloc B10, sc. B, demisol, cu terenul aferent; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29252 din 18.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 335 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 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.29272 din 18.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 336 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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.29455 din 21.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 14 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, 

dl. Consilier local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Claudia Moroiu, dl. Consilier local 

Pădurau-Chiriac Victoria) și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier 

local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moisii Alexandra, d-na Consilier local Luminița 

Georgeta Vîrlan). 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – 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.29277 din 18.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – propune votarea pe puncte a 

proiectului de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă –prezintă și supune la vot punctul nr.1 

din anexa proiectului de hotărâre, respectiv ”teren în suprafață de 747 mp, situat în Piatra Neamț, 

str.Ozana nr.27”, care a fost RESPINS 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  Moisii 

Alexandra, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria,   

dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 



 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă punctul nr.2 din anexa 

proiectului de hotărâre, respectiv ”teren în suprafață de 679 mp, situat în Piatra Neamț, 

str.Dărmănești nr.47”. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului 

de pornire la licitație cu 30%”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot punctul nr.2 în formă 

inițială, care a fost RESPINS cu 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local 

Claudia Moroiu și d-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria) și 17 voturi Împotrivă. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă punctul nr.3 din anexa 

proiectului de hotărâre, respectiv ”teren în suprafață de 132 mp, situat în Piatra Neamț, str.Nicolae 

Iorga nr.8”. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului 

de pornire la licitație cu 30%”. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru și 10 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 Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot punctul nr.3 în formă 

inițială, care a fost RESPINS cu 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  Moisii Alexandra, d-na Consilier 

local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria,   dl. Consilier local Cristian 

Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și  12 voturi Împotrivă. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – informează Consiliul Local că 

proiectul de hotărâre nr.23 a fost RESPINS. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29265 din 18.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 337 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta 

Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț;  



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29265 din 18.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 338 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în 

vederea amplasării unui totem publicitar;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29208 din 17.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – propune votarea pe puncte a 

proiectului de hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot punctul 1, închirierea 

unei suprafețe de teren în suprafață de 3,20 mp în B-dul Decebal, care a fost RESPINSĂ cu 10 

voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. George Apetrei, dl. Consilier local Florin Beteringhe, dl. 

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

Duma, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta,   d-na Consilier local Luminița Moscalu, 

dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu și dl.consilier local Mihai Vartic). 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot punctul 2, închirierea 

unei suprafețe de teren în suprafață de 1 mp în str. Mihai Eminescu nr.14, care a fost APROBATĂ 

cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de vot cu 

punctul 2, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 339 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 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.29446 din 21.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 340 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra 

Neamț, domnului profesor universitar doctor emerit Constantin RUSU;          

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29086 din 17.10.2019 emis 

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

Serviciu Comunicare; 



 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 22 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 22 

    Voturi PENTRU: 20 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 2 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 341 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.29 privind participarea municipiului Piatra Neamț în cadrul mecanismului 

de acordare a finanțărilor care se derulează prin Fondul de Dezvoltare și Investiții în vederea 

acordării grantului pentru finanțarea proiectului de investiții ”Lucrări de întreținere și reparații 

curente a infrastructurii rutiere din Municipiul Piatra Neamț”;     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29484 din 21.10.2019 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 342 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.30 pentru modificarea art.4 din HCL nr.402 din 18.12.2018 privind 

stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun începând cu luna 

noiembrie 2019;                     

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29720 din 23.10.2019 emis 

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

Direcția de Asistență Socială; 

 Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la vot. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost aprobat cu 21 voturi Pentru. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 343 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.31 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a 

municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29569 din 22.10.2019 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 și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 344 a Consiliului. 

 

  



 

 

  Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – SS Indescifrabil 

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil 
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