MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.1131din 15.01.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 13.01.2020 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, dl. Bogdan Pușcașu –
Administrator Public, d-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului şi 19 consilieri locali.
Lipsesc: dl. Consilier local Paul Pintilie și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru. 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 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe
lucrările.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, care a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Viceprimar Bogdan Gavrilescu propune votarea proiectelor de hotărâre prin vot secret,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor
de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere;
- iniţiator – Viceprimar – Bogdan Gavrilescu
2.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
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 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.513 din 09.01.2020 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. Victor Marghidan propune următorul amendament: ”reducerea majorării tarifelor cu
50%”;

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea amendamentului d-lui
consilier local Victor Marghidan.
Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 8
Voturi valabil exprimate: 13
Voturi PENTRU: 7
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 6
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că
amendamentul propus a fost RESPINS.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru proiectului de hotărâre în formă
inițială.
Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 1
Voturi valabil exprimate: 20
Voturi PENTRU: 12
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 8
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
6 a Consiliului.
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 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.486 din 09.01.2020 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. Victor Marghidan propune următorul amendament: ”reducerea majorării tarifelor cu
50%”;
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea amendamentului d-lui
consilier local Victor Marghidan.
Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 8
Voturi valabil exprimate: 13
Voturi PENTRU: 8
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 5
Dl. Adrian-Virgil Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă informează Consiliul Local că
amendamentul propus a fost RESPINS.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru proiectului de hotărâre în formă
inițială.
Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21
Voturi PENTRU: 12
Voturi ÎMPOTRIVĂ: 9
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
7 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
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