
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 9445 din 30.03.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26.03.2020 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

- DESFĂȘURATĂ ON LINE -  
 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, 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.697 din 19.03.2020,  

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

consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

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

Luminița –Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu 

– Administrator Public şi 21 consilieri locali.  

Președintele de ședinta – dl. Adrian Virgil Ciobanu,  d-na Oana Sârbu – Secretarul General 

al Municipiului, dl. Andrei Acristinei - Șef Serviciu Administrație Publică și Juridic, reprezentanți 

ai Compartimentului Secretariat Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și 

Juridic participă la ședintă în sala de ședințe a consiliului local coordonând desfășurarea ședinței și 

din punct de vedere tehnic, împreună cu d-na Cristina Apetroaiei și dl. Nicolae Munteanu – 

Serviciul IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Vlad Tudor - Șef Birou Promovare 

Turistică și Organizare Evenimente, reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă constată faptul că, urmare a apelului nominal, 

la ședință participă 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului supune la vot, prin apel nominal,  

procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.03.2020, care a fost aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot, prin apel nominal, ordinea de zi, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

nr.7 la nr.11. 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot, prin apel nominal, ordinea de zi, 

cu modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

Dl. consilier local Beteringhe Florian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.2, nr.3 și nr.8. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

  

  1.HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.291 din 26.09.2019; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 2.HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Local al Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020; 

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

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

pe anul 2020;  

         - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 



 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest 

SRL pentru anul 2020; 

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale, pentru anul 2020;  

           - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 6.HOTĂRÂRE privind privind alegerea Președintelui de ședință;  

   

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare implementării 

proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – 

Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 

    - iniţiatori – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcția de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești- Cinematograful 

Cozla”, cod SMIS 128040;  

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 9.HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilitati persoanelor fizice/juridice, care au 

încheiate contracte de închiriere/concesiune sau contracte de delegare de gestiune cu municipiul 

Piatra Neamț, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 10.HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția Spitalului Județean de Urgență Neamț, în 

mod gratuit, a unităților de cazare din incinta Ștrandului Municipal; 

    - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 11.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Comunitatea Noastră, în 

vederea achiziționării de echipamente medicale și de protecție, precum și materiale sanitare și de 

igienă destinate cadrelor medicale și unităților medicale din municipiul Piatra Neamț;       

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

  

 

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

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

hotărâre nr.1 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 

al Municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.291 din 26.09.2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8798 din 20.03.2020 emis de 

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

Serviciului Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă –supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 94 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al 

Municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8617 din 18.03.2020 emis de 

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

Economică; 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal,  proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru (dl. consilier local Beteringhe Florian nu a 

participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 95 a Consiliului. 



 

  

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

hotărâre nr.3 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2020;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8619 din 18.03.2020 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 Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 22 voturi PENTRU (dl. Consilier local Beteringhe Florian nu a 

participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 96 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Perla Invest SRL pentru 

anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8621 din 18.03.2020 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 Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 22 voturi PENTRU (d-na Consilier local Păduraru Chiriac 

Victoria nu a participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 97 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, pentru anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8956 din 23.03.2020 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na 

Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 98 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare implementării proiectului 

„Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful 

Cozla”, cod SMIS 128040; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8940 din 23.03.2020 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. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na 

Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la vot). 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 99 a Consiliului. 

 

 

 

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

hotărâre nr.8 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială 

a municipiului Piatra Neamț pentru realizarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru 

multifuncțional în zona Subdărmănești- Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8944 din 23.03.2020 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. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 20 voturi PENTRU (dl. Consilier local Beteringhe Florian, dl. 

Consilier local Cătălin Misăilă și d-na Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la 

vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 100 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind acordarea unor facilitati persoanelor fizice/juridice, care au încheiate contracte 

de închiriere/concesiune sau contracte de delegare de gestiune cu municipiul Piatra Neamț, pe 

perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8988 din 23.03.2020 emis de 

către compartimentele 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. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na 

Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 101 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.10 privind punerea la dispoziția Spitalului Județean de Urgență Neamț, în mod gratuit, a 

unităților de cazare din incinta Ștrandului Municipal; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9189 din 25.03.2020 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. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na 

Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 102 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Comunitatea Noastră, în vederea 

achiziționării de echipamente medicale și de protecție, precum și materiale sanitare și de igienă 

destinate cadrelor medicale și unităților medicale din municipiul Piatra Neamț;  



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9186 din 25.03.2020 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 Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre, care a fost APROBAT cu 21 voturi PENTRU (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na 

Consilier local Păduraru Chiriac Victoria nu au participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 103 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dl. Consilier local Constantin Teodorescu propune pe dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot, prin apel nominal, proiectul de 

hotărâre cu propunerea formulată de dl. Consilier local Constantin Teodorescu, care a fost 

APROBAT cu 18 voturi PENTRU, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, d-na 

Consilier local Alexandra Moisii și dl. Consilier local Cristian Tihenea) și 2 consilieri locali nu au 

participat la vot (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și d-na Consilier local Păduraru Chiriac 

Victoria). 

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

104 a Consiliului. 

 

 II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 Dl. Consilier local Cristian Tihenea – ”am o întrebare pentru dl. Primar, datorită faptului că 

suntem într-o stare de urgență și se impune luarea unor măsuri stricte. Faceți parte din 

comandamentul de urgență și sunt ferm convins că ați intrat în posesia unor liste cu persoanele 

aflate în izolare la domiciliu. Nu vreau să va ascund faptul că și eu fac parte dintre acele persoane, 

dar sunt întrebat de către oameni ce măsuri am luat pentru prevenire. Vis-a-vis de neimplicarea și 

nevizitarea acestor persoane vârstnice, care au nevoie urgentă de diverse produse și modul în care 

este gestionată această situație de urgență.” 

 Dl. Consilier local Beteringhe Florian – ”dați-mi voie să vă contrazic” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”cred că sunteți rupt de realitate. Sunt sute de persoane vârstnice 

vizitate și ajutate zilnic. De astăzi am pus la dispoziție două numere de telefon disponibile non-stop, 

exact pe această problemă, seniorii 65+. Vă rog să vă informați înainte de a face afirmații, care nu 

sunt adevărate.” 

  

  Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă declară 

închise lucrările şedinţei. 

  

 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL 

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS INDESCIFRABIL 

 

 

 

 

 

 


