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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 08.01.2020 în şedinţa extraordinară 

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.2527 din 30.12.2019, 

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

consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

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

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, d-na Oana Sârbu - Secretar 

General al Municipiului şi 16 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier 

local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Misăilă Cătălin, 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. Domițian 

Nedeianu – Arhitectul Municipiului, 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 18 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”propun inițiatorului retragerea de pe ordinea de zi a 

proiectelor nr.2 și nr.3. Este vorba de tarifele de salubrizare și de depozitare a deșeurilor menajere și a 

tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri de la persoane fizice, agenți economici, 

instituții publice și de pe domeniul public. Fac această solicitare în numele colegilor mei, aducând 

următoarele argumente: din documentele puse la dispoziție lipsește o justificare și o documentare clară 

a solicitărilor de majorare de preț din parea solicitanților. Ne-am fi dorit ca acestea să includă o 

situație comparativă de la ultima majorare, să vedem motivele care duc la creșterea tarifelor de la 30% 

la 60%. Ne-am fi dorit să vedem, sau poate pregătiți până la ședința următoare, când veți reintroduce 

proiectele, prezentarea unor măsuri ce țin de managementul societăților solicitante a acestor majorări, 

pentru o susținere de stabilizare altele decât majorările de tarife, în cuantum foarte mare. Ar trebui să 

vedem și o clarificare în prevederea măsurilor ce urmăresc condițiile din proiectul nr.3, unde se spune 

că tarifele negociate impun realizarea unui indice de colectare separată de minim 50% din cantitatea 

de deșeuri municipale. Ce se întâmplă dacă nu se ajunge la un prag de 50% ? Ce înseamnă această 

impunere a realizării ? Era necesară o analiză asupra impactului asupra beneficiarilor direcți, respectiv 

persoane fizice, persoane juridice, instituții. Era necesară o consultare publică, o discuție cu asociațiile 

de proprietari. La această negocire trebuia să participe, prin dispoziție de primar, un grup de consilieri 

locali care să participe alături de comisia dispusă de domnul primar, ca să vedem care au fost 

argumentele care au stat la baza creșterii tarifelor și de ce din negocierile la tarifele propuse până la 

tariful negociat sunt diferențe foarte, foarte mici. Între un tarif actual, tarif propus și tarif negociat, 

balanța înclină foarte, foarte mult către acele societăți și nu către municipiu și cetățeni. Prin urmare 

solicit retragerea proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.3 și cred că vorbesc în asentimentul colegilor mei și 

poate și a altor colegi din sală. Nu vom participa la ședința de astăzi dacă nu sunt retrase cele două 

proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi.” 

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu participați la ședință sau la vot ?” 

Dl. Consilier local Victor Marghidan- ”nu participăm la ședință” 

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”sunteți în sala de ședințe, ați semnat prezența. E începutul de an și 

mă așteptam să fie puțin altfel. Știți că nu ne dorim o creștere a tarifelor la gunoi. Toate tarifele 

publice din municipiul Piatra Neamț au fost menținute sub media națională, lucru care se va întâmpla 



și cu tarifele pentru gunoi. Din păcate ne-am trezit cu o moștenire a vechiului guvern, guvernul 

doamnei Dăncilă, din care faceți parte, care a dat în anul 2018 o Ordonanță de Guvern prin care s-a 

stabilit  faptul că începând cu 1 ianuarie 2020 crește tariful de depozitare pentru groapa de gunoi de la 

300 lei/tonă la 800 lei/tonă, adică o creștere enorm de mare, de peste 2,6 ori. Creșterea de tarif propusă 

a fost negociată la sânge pentru că dacă am fi aplicat mot a mot creșterea de 2,6 ori, am fi ajuns la un 

tarif foarte mare pentru populație. Din păcate acest tarif se duce într-o taxă și nu intră în bugetul local, 

din toate analizele pe care le-am făcut nu există soluții. Practic riscăm să blocăm ridicarea gunoiului 

din Piatra Neamț, dacă nu aprobăm această majorare. S-a aplicat o majorare de preț în unele locuri, în 

unele mai mare, în altele mai mică pentru că făcuseră în anul anterior o majorare, și nu există nicăieri 

la nivelul țării o altă soluție decât aplicarea acestei Ordonanțe de Guvern, care aprobă creșterea de care 

v-am vorbit.” 

Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”fiind inițiatorul acestui proiect de hotărâre vreau să spun 

că personal, și cred că sunt în asentimentul colegilor mei din Consiliul Local, nu vom retrage acest 

proiect de hotărâre, pentru că nu dorim ca orașul Piatra Neamț să fie îngropat în gunoaie. Dacă nu 

aprobăm aceste tarife, automat cei care colectează și depozitează gunoiul în municipiul Piatra Neamț 

vor opri activitatea. Nu ne dorim acest lucru. Pe partea de justificare a tarifului, dacă erați atât de 

interesați vedeați că această creștere trebuia făcută de la 1 ianuarie 2020. Am ajuns la un preț rezonabil 

și corect față de cetățeni. De asta municipiul Piatra Neamț a început cu acel proiect de colectare 

selectivă, de modernizare a punctelor de colectare, tocmai pentru a crește gradul de selectivitate și să 

micșorăm depozitarea pe gunoi. Nu cred că grupul PMP-PNL nu s-a gândit la acest lucru. Nu știu ce a 

făcut grupul PSD-ALDE, dacă vroiau să intervină, să vină cu alte prețuri, să micșoreze aceste tarife 

pentru populație. De partea  cât se colectează, cât se depozitează, am luat în calcul o selectare de 60% 

si astfel s-a ajuns la aceste tarife. Creșterea este de 50 lei/tonă, începând cu 1 ianuarie 2020. Dacă 

luam în calcul tariful cu noua taxă, o să vedeți că iese mult mai mare. Eu zic că este un tarif corect. În 

municipiul Piatra Neamț se colectează și se depozitează mult mai putin pe groapă, decât se produce 

gunoi.” 

Dl. Primar Dragoș Chitic – ”În Piatra Neamț reușim să valorificăm sau să reciclăm peste 60% 

din deșeul colectat. Dacă nu făceam lucrul acesta, tariful pe care trebuia să îl propunem astăzi, ar fi 

fost mult mai mare, pentru că ceea ce ajunge pe groapă are această creștere foarte mare de preț”. 

Domnii consilieri locali Victor Marghidan, Cristian Mihalcea, Amalia Moisii, Claudia Moroiu, 

Victoria Păduraru-Chiriac și Luminița –Georgeta Vîrlan părăsesc sala de ședința a Consiliului Local. 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, are a fost 

aprobată cu 12 voturi Pentru. 

D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiul informează că la ședința de astăzi prezența este de 

12 consilieri locali și este legal constituită. 

Dl. Primar Dragoș Chitic popune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.6 și 

nr.7. 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot suplimentarea ordinii de zi, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

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

anul 2019; 

           - iniţiator – Primar - Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor 

de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

 3.HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri de 

la persoane fizice, agenți economici, instituții și de pe domeniul public; 

           - iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu 

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

religie”; 

           - iniţiator – Viceprimar – Luminița Georgeta Vîrlan 

 



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

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, sesiunea I, 15 

ianuarie-30 aprilie; 

           - iniţiator – Viceprimar – Luminița Georgeta Vîrlan 

 6.HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar înregistrat la 31 

decembrie 2019; 

           - iniţiator – Primar - Dragoș Chitic 

 7.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația CS Rayʼs Dance în vederea 

organizării la Piatra Neamț a Campionatelor Naționale de Dans Sportiv pe secțiuni; 

           - iniţiator – Viceprimar – Luminița Georgeta Vîrlan 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.123 din 06.01.2020 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. 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. 

1 a Consiliului. 

  

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor 

de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.184 din 07.01.2020 emis de 

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

Economică și 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. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă –supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian Grigoraș). 

 

 

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri 

de la persoane fizice, agenți economici, instituții și de pe domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.183 din 07.01.2020 emis de 

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

Economică și 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. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă –supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian Grigoraș). 

 

 

 

 



 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

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

religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.132 din 06.01.2020 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. 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. 

2 a Consiliului. 

 

 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, sesiunea I, 15 

ianuarie-30 aprilie; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.112 din 06.01.2020 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. 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. 

3 a Consiliului. 
 

 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar înregistrat la 31 

decembrie 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.256 din 08.01.2020 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. 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. 

4 a Consiliului. 
 

 

 

 

 Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația CS Rayʼs Dance în vederea 

organizării la Piatra Neamț a Campionatelor Naționale de Dans Sportiv pe secțiuni; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.311 din 08.01.2020 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. 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. 

5 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
SAPJ/Ds.II/1 ex./DS/14.01.2020 

 

 

 

 


