MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.4051 din 07.02.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 07.02.2020 în şedinţa extraordinară, ora 12:00,
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), 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.368 din 03.02.2020,
Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ,
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –
Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, d-na Oana Sârbu - Secretar
General al Municipiului şi 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl.
Consilier local Tudor Sălăvăstru și dl. Consilier local Cristian Tihenea. De asemenea, în calitate de
invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Fecic Vespasian – Director
Direcția Patrimoniu, 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 20 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe
lucrările.
D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului - supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare
din data de 30.01.20120, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.2 și
nr.3.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi,
care a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările
și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Florin Beteringhe informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.1.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al municipiului
Piatra Neamț, pe anul 2020;
- iniţiator – Primar – Dragoș Chitic
2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui Acord
de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea proiectului
”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31 din 30.01.2019 privind aprobarea
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții
de interes județean: ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al municipiului
Piatra Neamț, pe anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3444 din 05.02.2020 emis de
către compartimentele 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. Victor Marghidan propune următorul amendament: ” eliminarea unor sume de bani și
alocarea lor la o singură investiție, astfel:
Se elimină pozitiile:
- Cap.51.02 poziția A3 – Amenajare Casa Căsătoriilor – 550.000 lei;
- Cap.67.02 poziția A4 – Înlocuire învelitoare IGLU Cozla – 300.000 lei;”;
- Cap.67.02 poziția B6 – Înlocuire pistă atletism Stadionul municipal – 100.000 lei;
- Cap.67.02 poziția CII1 – Distribuitor îngrășăminte Stadion municipal – 6.000 lei;
- Cap.67.02 poziția CII2 – Scarificator gazon Stadion municipal – 9.000 lei;
- Cap.67.02 poziția CII3 – Instalații pentru udat gazon Stadion municipal – 35.000 lei;
- Cap.67.02 poziția CIV1 – Proiectare realizare litere volumetrice masiv Pietricica –
30.000 lei;
- CV1 – Reparații capitale fântână arteziană amplasată în Parcul Zoo – 30.000 lei;
- B5 – Rețea hidranți Stadion municipal, tribuna a II-a – 155.000 lei
TOTAL: 1.215.000 lei
Totalul de 1.215.000 lei se vor duce la Cap.67.02 poziția B2 – Amenajare drum acces
stație sosire telegondolă și corectarea torenților în Parcul Cozla din Piatra Neamț”.
Dl. Primar Dragoș Chitic menționează ca aceste poziții care se vor a fi eliminate prin
amendament, au la bază solicitările cetățenilor din Piatra Neamț. Casa Căsătoriilor trebuie amenjată
printr-un sediu modern și frumos, cu ieșire la Curtea Domnească. Investiția Iglu de pe Cozla are la
bază solicitările cetățenilor. Investițiile pentru stadionul municipal trebuie făcute întrucât Federația
Română de Fotbal vrea să organizeze meciuri de fotbal la Piatra Neamț. Reparațiile la rețeaua de
hidranți de pe stadionul municipal este impusă de ISU Neamț. În ceea ce privește realizarea literelor
volumetrice, un grup de afaceriști vor să finanțeze investiția, noi facem doar partea de documentație.
Amenajare drum acces stație sosire telegondolă și corectarea torenților în Parcul Cozla din Piatra
Neamț este prevăzută in bugetul local cu suma 1.300.000 lei.
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu menționează că aceste investiții sunt dorințele cetățenilor.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui Victor
Marghidan, care a fost RESPINS cu 7 Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Cătălin Misăilă), 11
voturi Abținere (dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Romel-Alexandru Bîrjoveanu,
dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Florin Duma, d-na Consilier local Aurora Ene,
dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Nicoleta, d-na Consilier local
Luminița Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Constantin Teodorescu și dl.
Consilier local Mihai Vartic);
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (d-na consilier local
Păduraru – Chiriac Victoria, d-na consilier local Claudia Moroiu, dl. consilier local Victor Marghidan,
d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan) și 4 voturi Abținere (dl. consilier local Adrian
Ciubotariu, dl. consilier local Cristian Mihalcea, dl. consilier local Cătălin Misăilă, d-na consilier local
Amalia Alexandra Moisii).
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui
Acord de parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea
proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3500 din 05.02.2020 emis de
către compartimentele 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. Adrian-Virgil Ciobanu – 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.
48 a Consiliului.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind modificarea HCL nr.31 din 30.01.2019 privind aprobarea
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții
de interes județean: ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3522 din 05.02.2020 emis de
către compartimentele 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. Adrian-Virgil Ciobanu – 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.
49 a Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS INDESCIFRABIL

