MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr. 29403 din 20.10.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 09.10.2020 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
-DESFĂȘURATĂ ON LINEÎn 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, cu modificările și completările ulterioare, prin
Dispoziția Primarului nr.1615 din 06.10.2020, modificată prin Dispoziția Primarului nr.1621 din
08.10.2020, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimarul municipiului cu atribuții de primar, a convocat
Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, consilierii fiind invitați la ședință.
Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din
26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu
Local se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru
împiedicarea răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din 23.03.2020.
La ședință sunt prezenți on line: dl. Bogdan gavrilescu – Viceprimar și 20 consilieri locali.
Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Grigoraș și d-na consilier local Alexandra Moisii.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan – Președinte de ședință, d-na Oana Sârbu – Secretarul
General al Municipiului, dl. Andrei Acristinei - Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic,
reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din cadrul
Serviciului Administrație Publică și Juridic participă la ședință în sala de ședințe a consiliului local,
coordonând desfășurarea ședinței și din punct de vedere tehnic, împreună cu d-na Cristina
Apetroaiei și dl. Neculai Munteanu – Compartiment IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu
Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente și un
reprezentat al mass-mediei audiovizuale.
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului constată faptul că, urmare a apelului
nominal, la ședință participă 21 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 07.09.2020 și al ședinței ordinare din data de 17.09.2020;
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan – Președinte de ședință supune la vot ordinea de zi, cu
modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Florian Beteringhe informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.4;

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2020;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
3.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Instituția Prefectului-Județul Neamț,
a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul, nr. 45-47, pe durata acțiunilor
de organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
4.HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului Centrul social pentru persoane
defavorizate din str. Nufărului nr.10, bl.B13, către Direcția de Asistență Socială, pentru o perioadă
de 49 de ani, în vederea înființării ”Centrului de zi – Primii pași”;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu

5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 195/29.05.2019 privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI, conform HG nr. 907/2016) și a indicatorilor tehnicoeconomici, inclusiv descrierea investiției din DALI pentru proiectul „Reorganizarea coridorului
principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu –
Bulevardul Traian)” din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reorganizarea coridorului principal de
mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piata Mihail Kogălniceanu – Bulevardul
Traian)” din municipiul Piatra Neamt, cod SMIS 126604, precum și a cheltuielilor aferente
implementarii acestuia; RETRAS
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbană a coridorului secundar de
mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, strada Dimitrie Leonida), cod SMIS 126609,
precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia; RETRAS
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27977 din 06.10.2020 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.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl.consilier local Adrian
Ciubotariu, dl.consilier local Victor Marghidan, dl.consilier local Cristian Mihalcea, dl.consilier
local Cătălin Misăilă, d-na consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Păduraru-Chiriac
Victoria, dl. consilier local Tudor Sălăvăstru și d-na consilier local Luminița Georgeta Vîrlan).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 252 a Consiliului.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28116 din 07.10.2020 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.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 9 voturi Abținere (dl.consilier local Adrian Ciubotariu,
dl.consilier local Victor Marghidan, dl.consilier local Cristian Mihalcea, dl.consilier local Cătălin
Misăilă, d-na consilier local Claudia Moroiu, d-na consilier local Păduraru-Chiriac Victoria, dl.
consilier local Tudor Sălăvăstru, dl.consilier local Cristian Tihenea și d-na consilier local Luminița
Georgeta Vîrlan), dl. Consilier local Florian Beteringhe nu a participat la vot.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind darea în folosință gratuită către Instituția Prefectului-Județul
Neamț, a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul, nr. 45 - 47, pe durata
acțiunilor de organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28156 din 07.10.2020 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.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință- 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. 253 a Consiliului.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.4 privind darea în administrare a imobilului Centrul social pentru persoane
defavorizate din str. Nufărului nr.10, bl.B13, către Direcția de Asistență Socială, pentru o perioadă
de 49 de ani, în vederea înființării ”Centrului de zi – Primii pași”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28194 din 07.10.2020 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință- supune la vot, proiectul de hotărâre,
care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, iar dl. Consilier local Florian Beteringhe nu a participat
la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 254 a Consiliului.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință supune - dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr. 344/28.11.2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI, conform HG nr. 907/2016) și a indicatorilor tehnicoeconomici, inclusiv descrierea investiției din DALI pentru proiectul „Reorganizarea coridorului
principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu –
Bulevardul Traian)” din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28014 din 06.10.2020 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.
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință- 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. 255 a Consiliului.
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință
declară închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
D-na Luminița-Georgeta Vîrlan - Președinte de ședință– SS INDESCIFRABIL
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS INDESCIFRABIL
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