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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 

Nr.8950 din 29.03.2019 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.03.2019 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.595 din 22.03.2019, completată și modificată prin Dispozițiile Primarului 

nr.605 din 25.03.2019 și nr.618/27.03.2019, 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, dl. Andrei 

Acristinei –Secretar Municipiu Delegat şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitaţi 

participă: dl. Domițian Nedeianu – Arhitect Șef, dl. Fecic Vespasian – Direcția Patrimoniu, dl. Gabriel 

Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare 

Evenimente, 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. 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă supune la vot aprobarea procesului 

verbal al ședintei ordinare din data de 26.02.2019 și al ședinței extraordinare din data de 06.03.2019, 

care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că prin 

Dispoziția Primarului nr.605 din 25.03.2019 s-a retras proiectul de hotărâre nr.31 și prin Dispoziția 

Primarului nr.618 din 27.03.2019 s-a introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.36; 

Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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 completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 2. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 3. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea  procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2019-2020, precum și a contractelor /acordurilor- cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

religie”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

  5. HOTĂRÂRE  privind încheierea unui parteneriat cu Serviciul de Ambulanță Județean 

Neamț;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 6. HOTĂRÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele artere 

carosabile din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 7. HOTĂRÂRE privind actualizarea numărului de puncte de colectare a deșeurilor de pe raza 

municipiului Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

   

 8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 

public, precum și pentru verificarea/repararea și montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători, 

din municipiul Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției pentru proiectul ”Piața Ștefan cel Mare 

– zona pietonală și reconfigurare B-dul Republicii”; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

10. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Centenarului” unei alei din municipiul Piatra 

Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

11. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 52646; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

     12. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 42 mp, situat în str. 

Mihai Eminescu nr.12, aferent bl.B5, parter, către Vicol Oana, în vederea extinderii spațiului 

comercial; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 13. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2018 al S.C. 

Salubritas S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr.46.782 din 06.09.2007, 

încheiat cu municipiul Piatra Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 15. 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;  

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 16. 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 

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

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 18. 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 

 19. 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 

 20. HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și 

de închiriere, aprobat prin HCL nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor 

publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 
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 22. 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 

 

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

întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 

2018; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

24. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 25. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României – Filiala 

Neamţ; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

26. HOTĂRÂRE privind 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 

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului anual de activitate al S.C. LocativServ S.R.L., 

pentru anul 2018; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

28. HOTĂRÂRE privind actualizarea suprafețelor de teren și construcții proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale 

și unități de învățământ preuniversitar; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

30. HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

31. HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului 

Piatra Neamț; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 32. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Piatra-Neamț 

și plata către asociațiile din care face parte, respectiv Asociația Municipiilor din România, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Econeamț”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Neamț”,  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Moldova se Dezvoltă” și Asociația „Orașe Energie 

România”; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

 33. HOTĂRÂRE privind realocarea defibrilatoarelor automate externe existente, în zonele 

aglomerate ale municipiului Piatra Neamț pentru cetățenii aflați în cazuri critice; 
                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

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

repartizării unor locuințe; 
                - iniţiator – Viceprimar Georgeta-Luminița Vîrlan 

 35. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință; 
        36. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național de Informatică 

Piatra Neamț; 

                - iniţiator – Primar Dragoş CHITIC 

          

 

 II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului 

1. INFORMARE privind atribuțiile ce le revin aleșilor locali și privind dispozițiile 

imperative ce reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6693 din 02.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

79 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8221 din 22.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

80 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind unele măsuri pentru organizarea  procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2019-2020, precum și a contractelor /acordurilor- cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6693 din 02.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

81 a Consiliului. 

 

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

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

religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8202 din 22.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat cu Serviciul de Ambulanță Județean 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8221 din 22.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

83 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele artere 

carosabile din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7935 din 21.03.2019 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

84 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind actualizarea numărului de puncte de colectare a deșeurilor de pe raza 

municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7639 din 19.03.2019 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.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

85 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 

public, precum și pentru verificarea/repararea și montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători, 

din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7876 din 20.03.2019 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.3 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF/DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizată prin proiectul  „Piața Ștefan cel Mare – zona pietonală și reconfigurare Bulevardul 

Republicii”, din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8381 din 26.03.2019 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; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”în urma votului pe care îl vom exprima, nu vreau să fie 

speculată politic poziția pe care o vom lua, ci este doar o îngrijorare asupra cheltuirii banului public, 

iar în acest proiect este vorba de cheltuieli neeligibile de aproximativ 8 milioane euro și în momentul 

actual consider că Primăria Piatra Neamț nu și le poate permite.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”este adevărat ceea ce spuneți, este doar o estimare inițială, dar ceea 

ce vreau să spun este că Primăria Piatra Neamț depune proiecte la un procent de 200% din alocare, 

pentru că uitati-vă la ceea ce s-a întâmplat de curând, atunci când nu am avut proiecte în lista de 

rezervă s-au  realocat niște bani și practic noi nu am avut proiect să depunem pentru finanțare. Nu se 

pune în acest moment problema cheltuirii acestor bani, ci este o chestiune care poate fi reglementată în 

viitor. Și trebuie să se și aprobe, ăsta este un alt aspect.” 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– 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. 

87 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind atribuirea denumirii ”Centenarului” unei alei din municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6709 din 12.03.2019 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun 

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

88 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 52646; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7494 din 18.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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 
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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). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 42 mp, situat în 

str. Mihai Eminescu nr.12, aferent bl.B5, parter, către Vicol Oana, în vederea extinderii spațiului 

comercial; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7495 din 18.03.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

89 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5206 din 18.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

90 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 pentru aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2018 al S.C. 

Salubritas S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr.46.782 din 06.09.2007, 

încheiat cu municipiul Piatra Neamţ; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7558 din 19.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

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

91 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 pentru 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.7019 din 14.03.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 
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 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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). 

  

 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.16 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.7018 din 14.03.2019 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre şi propune respingerea 

acestuia; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea 

acestuia; 

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

care a fost RESPINS cu 3 voturi Pentru (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Duma 

Florin, dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu) și 20 voturi Abținere. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.17 pentru aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7005 din 14.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Cătălin Misăilă); 

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

92 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 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.7007 din 14.03.2019 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 votarea fiecărui punct de pe anexă. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută de dl. 

Consilier local Victor Marghidan, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

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

punctul 1 de pe anexă. 
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 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu propune următorul amendament: ”majorarea prețului de 

pornire la licitație cu 50%”; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul 

formulat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 

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

punctul 2 de pe anexă. 

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

pornire la licitație cu 50%”; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul 

formulat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 

  

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

punctul 3 de pe anexă.  

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot punctul 3 de pe anexă, 

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

 

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

punctul 4 de pe anexă. 

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

pornire la licitație cu 50%”; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul 

formulat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 

 Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu Delegat aduce la cunoștința președintelui de ședință 

că fiecare poziție trebuie supusă votului în forma aprobată cu amendament sau în formă inițială, unde 

este cazul. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot cele 4 puncte de pe 

anexă, respectiv punctele 1, 2 și 4 cu amendament și punctul 3 în formă inițială, care au fost aprobate 

cu unanimitate de voturi. 

 

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

punctul 5 de pe anexă. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot punctul 5 de pe anexă, 

în formă inițială, care a fost RESPINS cu 12 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Adrian Ciubotariu și dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian 

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

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

Victoria, dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier 

local Vîrlan Luminița). 

  

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

punctul 6 de pe anexă. 

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

pornire la licitație cu 30%”; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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). 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot punctul 6 de pe anexă, 

în formă inițială, care a fost RESPINS cu 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 22 

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

punctul 7 de pe anexă. 

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

pornire la licitație cu 50%”; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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). 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot punctul 7 de pe anexă, 

în formă inițială, care a fost RESPINS cu 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă) și 22 

voturi Abținere. 

  

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

modificările adoptate, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local 

Cătălin Misăilă); 

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

93 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.19 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.7196 din 18.03.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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). 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și 

de închiriere, aprobat prin HCL nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7452 din 18.03.2019 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; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot Varianta 1, prevăzută în 

art.1 la proiectul de hotărâre, care a fost APROBATĂ cu 15 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Romel –Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier 

local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița 

Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Adrian Olariu și dl. Consilier local 

Constantin Teodorescu). 

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

forma adoptată cu varianta 1, care a fost APROBAT cu 15 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. 
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Consilier local Beteringhe Florian, dl. Consilier local Romel –Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier 

local Adrian Ciobanu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița 

Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Adrian Olariu și dl. Consilier local 

Constantin Teodorescu). 

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

94 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor 

publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7320 din 18.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

95 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 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.7318 din 18.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

96 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de 

întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Piatra Neamţ, pentru anul 

2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7319 din 18.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT  cu unanimitate de voturi. 

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

97 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.24 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 197 din 22.06.2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7198 din 18.03.2019 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; 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. 

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

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

Consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 2 voturi Abținere (dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, 

situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României – Filiala 

Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7503 din 19.03.2019 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 consilier local Alexandra - Amalia Moisii informează Consiliul Local faptul că nu 

participă la vot. 

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

care a fost APROBAT  cu 22 voturi Pentru. 

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

98 a Consiliului. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 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.7194 din 18.03.2019 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; 

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

care a fost RESPINS  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 Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 3 voturi Abținere (dl. 

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

Tihenea); 

   

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea Raportului anual de activitate al S.C. LocativServ S.R.L., 

pentru anul 2018; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7215 din 15.03.2019 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; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

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

proiectul de hotărâre nr.28 pentru actualizarea suprafețelor de teren și construcții proprietate publică a 

municipiului Piatra Neamț, în care funcționează unități conexe ale Ministerului Educației Naționale și 

unități de învățământ preuniversitar; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7539 din 19.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu  unanimitate de voturi. 

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

100 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7565 din 19.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost RESPINS  cu 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, 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 Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița) și 14 voturi 

Abținere.  

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind acceptarea unei donații;  

      Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7619 din 19.03.2019 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. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

101  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.32 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Piatra-

Neamț și plata către asociațiile din care face parte, respectiv Asociația Municipiilor din România, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Econeamț”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 

Neamț”,  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Moldova se Dezvoltă” și Asociația 

„Orașe Energie România”, pentru anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8174 din 22.03.2019 emis de 

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

Comunicare; 

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

adoptarea acestuia; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–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). 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

102  a Consiliului. 

  

  

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

proiectul de hotărâre nr.33 privind realocarea defibrilatoarelor automate externe existente, în zonele 

aglomerate ale municipiului Piatra Neamț pentru cetățenii aflați în cazuri critice; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7550 din 22.03.2019 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

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

adoptarea acestuia; 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

103  a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.34 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; 

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

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 12 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 Moscalu Luminița, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. 

Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul Pintilie, dl. Consilier local Constantin 

Teodorescu). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.36 privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național de Informatică 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8655 din 28.03.2019 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 Cătălin Misăilă informează Consiliul Local faptul că nu participă la vot. 

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

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

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

104  a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.35 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă invită consilierii locali să facă 

propuneri. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune pe d-na viceprimar Luminița Vîrlan. 

 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă propune pe dl.consilier local Mircea - 

Florian Beteringhe. 
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 Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu–Preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută de dl. 

Consilier local Victor Marghidan, care a fost APROBATĂ 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). 

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

105  a Consiliului. 

  

 

 Dl. Andrei Acristinei – Secretar Municipiu Delegat prezintă consilierilor locali 

INFORMAREA privind atribuțiile ce le revin aleșilor locali și privind dispozițiile imperative ce 

reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, consilierii local luând la 

cunoștință. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Romel - Alexandru Bîrjoveanu– Preşedinte de 

şedinţă - declară închise lucrările şedinţei. 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

   Dl. Romel - Alexandru BÎRJOVEANU– Președinte de ședință –   

 

 

 Dl. Andrei ACRISTINEI –  Secretar Municipiu delegat – 

 

 

 

 

Întocmit, 

Nicoleta Poețelea 

 

 

 
SAPJ/NP/29.03.2019 


