
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 7270 din 05.03.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 27.02.2020 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

 

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.523 din 20.02                

.2020, modificată prin Dispoziția Primarului nr.546 din 27.02.2020,  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, dl. Bogdan Pușcașu – 

Administrator Public, d-na Oana Sârbu –Secretarul General al Municipiului şi 20 consilieri locali. 

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, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, 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 23 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 07.02.2020, ora 12:00 și al ședinței extraordinare din data de 

07.02.2020, ora 13:00 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.36 

și nr.37 și informează consilierii locali că s-a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.27. 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot 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.13, nr.17 și nr.21. 

Dl. consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.12 și nr.36. 

Dl. consilier local Mihai Obreja informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.3 și nr.11. 

 

  

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

pe anul 2020; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în 

vederea acordării elevilor din învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, 

pentru anul 2020; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.385 din 18.12.2019 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2020-2021;  

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 4.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.337 din 26.11.2015  privind completarea valorii 

de inventar a unui imobil dat în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;  

           - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 



 5.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA 

pentru anul 2020;  

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA 

pentru anul 2020;  

    - iniţiatori – Primar Dragoș Chitic 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL 

pentru anul 2020;  

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 9.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 10.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, doctorului în istorie Gheorghe Dumitroaia; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 11.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;       

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, precum și a cheltuielilor aferente 

implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cod SMIS 127035; 

  - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

14.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.332 din 24.10.2019 privind aprobarea emiterii 

de acte administrative fiscale, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului 

fiscal local; 

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 15.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.196/21.07.2016 privind stabilirea componenței 

comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

16.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra 

Neamț, Direcția de Asistență Socială și Asociația Future; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

17.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2020; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

18.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social Adăpostul de noapte, aprobat prin HCL nr.214 din 24.08.2017; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

19.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social de zi Cantina Socială, aprobat prin HCL nr.313 din 24.11.2016; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

20.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Piatra Neamț, 

aprobat prin HCL nr.212 din 24.08.2017; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

  21.HOTĂRÂRE privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,  aprobate prin HCL nr.42 din 

26.02.2016; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

22.HOTĂRÂRE  pentru abrogarea HCL nr. 35 din 30.01.2020 privind aprobarea închirierii, 

prin licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din municipiul Piatra Neamț; 



- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

  23.HOTĂRÂRE privind completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 1356/2001 privind 

atestarea domeniului public al municipiului Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

24.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 48 mp, situat în 

str. Mihai Eminescu nr. 8, bl. D5, sc. A, pentru extindere birou notarial; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 25.HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri imobile 

– terenuri, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către KAUFLAND România, societate 

în comandită; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.HOTĂRÂRE privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere 

și exploatare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț și 

domeniul privat al statului de către Municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

27.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în 

incinta Ștrandului Municipal; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

28.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

29.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

30.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții 

executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

31.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunului imobil 

teren în suprafață de 37 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. A14, sc. C și concesionarea 

directă către Agenția CEC BANK S.A. nr. 2; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

32.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Școala Postliceală Sanitară Piatra 

Neamț, a imobilului în suprafață totală de 681 mp, situat în corpul B al Colegiului Național Calistrat 

Hogaș, str. Alexandru cel Bun nr. 19bis; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

33.HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrare către Direcția Taxe și Impozite a unor 

spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea 

stabilirii sediului și arhivei; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

34.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 35.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a bazei sportive ce aparține 

Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, pentru echipe de până la liga a-3-a, inclusiv liga 1 și  

liga 2.  

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

36.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.396 din 18.12.2019 privind stabilirea 

criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, începând cu anul 2020.  

- iniţiator – Viceprimar Luminita Georgeta Vîrlan 

37.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație public a serviciului public de 

gestionare a toaletelor publice din municipiul Piatra Neamț.  

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 



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

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

2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5281 din 19.02.2020 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 51 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind privind aprobarea numărului de burse, tipul și cuantumul acestora, în vederea 

acordării elevilor din învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 

2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4541 din 13.02.2020 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl.consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament: ”cuantumul bursei de 

ajutor social să fie majorat la suma de 1.000/lună/elev”; 

 D-na Cătălina Hizan – Director Economic menționează că această creștere a cuantumului 

bursei de ajutor social nu este bugetată. Propune ca într-o următoare ședință de consiliu local să se 

analizeze de unde se pot lua bani, pentru a face posibilă creșterea cuantumului. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Victor Marghidan, care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere 

(dl. Consilier local George Apetrei, dl. Consilier local Florin Beteringhe, dl. Consilier local Romel 

Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Florin Duma, dl. Consilier local 

Bogdan Gavrilescu, d-na Consilier local Gogu-Craiu Crina-Nicoleta, d-na Consilier local Luminița 

Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Olariu Adrian, dl. Consilier local Paul 

Pintilie și dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre în forma 

inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Adrian 

Ciubotariu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier 

local Cristian Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Alexandra Moisii, 

d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. Consilier 

local Tudor Sălăvăstru, dl. Consilier local Cristian Tihenea și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 52 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.385 din 18.12.2019 privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2020-2021;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4850 din 17.02.2020 emis de 

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

Economică; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi PENTRU (dl. Consilier local Mihai Obreja nu a participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 53 a Consiliului. 



 

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

hotărâre nr.4 pentru rectificarea HCL nr.337 din 26.11.2015  privind completarea valorii de inventar 

a unui imobil dat în administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra 

Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5023 din 18.02.2020 emis de 

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

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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 54 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

învățământului preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4544 din 13.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 55 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 

2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5176 din 19.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 56 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul 

2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5700 din 21.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 13 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian 

Mihalcea, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, d-na Consilier local Moroiu Claudia, d-na Consilier 

local Păduraru – Chiriac Victoria și dl. Consilier local Tudor Sălăvăstru) și 2 voturi Abținere (d-na 

Consilier local Alexandra Moisii și d-na Consilier local Luminița Vîrlan). 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 57 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.8 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru anul 2020;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5698 din 21.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 58 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4535 din 13.02.2020 emis de 

către compartimentele 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 59 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.10 privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului 

Piatra Neamț, doctorului în istorie Gheorghe Dumitroaia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4366 din 12.02.2020 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. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 23 

    Voturi PENTRU: 23 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 0 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 60 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind încheierea unor parteneriate;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4505 din 13.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi PENTRU (dl. Consilier local Mihai Obreja nu a participat la vot). 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 61 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea proiectului, precum și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cod SMIS 127035; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4984 din 18.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi PENTRU (dl. Consilier local Adrian Grigoraș nu a participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 62 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4839 din 17.02.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală. 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu  22 voturi PENTRU (dl. Consilier local Florian Beteringhe nu a participat la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 63 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.14 privind pentru completarea HCL nr.332 din 24.10.2019 privind aprobarea emiterii de 

acte administrative fiscale, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului 

fiscal local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4442 din 13.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 64 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 pentru modificarea HCL nr.196/21.07.2016 privind stabilirea componenței comisiei 

locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5628 din 21.02.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Victor Marghidan – președintele comisiei de validare prezintă rezultatele votului, astfel: 

 Total voturi: 23 

  Voturi nule: 0 

  Voturi valabil exprimate: 23 



    Voturi PENTRU: 20 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 3 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 65 a Consiliului. 

  

 

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

hotărâre nr.16 privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra Neamț, Direcția 

de Asistență Socială și Asociația Future; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4514 din 12.02.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 66 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.17 privind stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local, pentru anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3572 din 05.02.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

  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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru (dl. Consilier local Florian Beteringhe nu particip la vot). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 67 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.18 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 

Adăpostul de noapte, aprobat prin HCL nr.214 din 24.08.2017; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2717 din 29.01.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 68 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.19 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 

de zi Cantina Socială, aprobat prin HCL nr.313 din 24.11.2016; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2724 din 29.01.2020 emis de 

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

Direcția de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 69 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.20 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 

Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 

nr.212 din 24.08.2017; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2721 din 29.01.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 70 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.21 privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,  aprobate prin HCL 

nr.42 din 26.02.2016; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1611 din 20.01.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru (dl. Consilier local Florian Beteringhe nu votează). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 71 a Consiliului. 

  

  

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

hotărâre nr.22 pentru modificarea HCL nr. 35 din 30.01.2020 privind aprobarea închirierii, prin 

licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6348 din 27.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 72 a Consiliului. 

  

 

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

hotărâre nr.23 privind completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 1356/2001 privind atestarea 

domeniului public al municipiului Piatra Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5043 din 18.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 73 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.24 privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 48 mp, situat în str. Mihai 

Eminescu nr. 8, bl. D5, sc. A, pentru extindere birou notarial; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5085 din 19.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 74 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.25 privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri imobile – 

terenuri, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către KAUFLAND România, societate 

în comandită; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5056 din 18.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 75 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.26 privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț și domeniul 

privat al statului de către Municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5669 din 21.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune amânarea acestui proiect de hotărâre până la 

găsirea unor soluții viabile pentru SC Locativserv SRL; 

 Dl. Primar Dragoș Chitic informează Consiliul Local că este de acord cu propunerea d-lui 

consilier local Victor Marghidan. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 23 voturi Abținere. 

 

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

hotărâre nr.28 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public;     



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5276 din 19.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 76 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.29 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;                     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5122 din 19.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 77 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.30 pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții executate la 

imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.;                                     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5333 din 19.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 11 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

Consilier local Victor Marghidan, dl. Consilier local Cristian Mihalcea, d-na Consilier local 

Claudia Moroiu, d-na Consilier local Victoria Păduraru Chiriac, dl. Consilier local Tudor 

Sălăvăstru) și 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Duma Florin, dl. Consilier local Adrian 

Grigoraș, d-na Consilier local Alexandra Moisii, d-na Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea); 

  

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

hotărâre nr.31 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunului imobil teren în 

suprafață de 37 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.9, bl. A14, sc. C și concesionarea directă 

către Agenția CEC BANK S.A. nr. 2;                                    
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5121 din 19.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 78 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.32 privind darea în folosință gratuită către Școala Postliceală Sanitară Piatra Neamț, a 



imobilului în suprafață totală de 681 mp, situat în corpul B al Colegiului Național Calistrat Hogaș, 

str. Alexandru cel Bun nr. 19 bis;                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5871 din 24.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 79 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.33 privind darea în administrare către Direcția Taxe și Impozite a unor spații din incinta 

Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea stabilirii sediului 

și arhivei;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5805 din 24.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 80 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.34 privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public de gestionare a 

câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț;                     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5888 din 24.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 , nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 81 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.35 privind închirierea prin licitație publică a bazei sportive ce aparține Stadionului 

Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, pentru echipe de până la liga a-3-a, inclusiv liga 1 și  liga 2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5890 din 24.02.2020 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

A PROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 82 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.36 pentru modificarea HCL nr.396 din 18.12.2019 privind stabilirea criteriilor de 

acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, începând cu anul 2020; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4558 din 24.02.2020 emis de 

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

de Asistență Socială; 

 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru (dl. Consilier local Adrian Grigoraș nu participă la vot); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 83 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.37 privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public de gestionare a 

toaletelor publice din municioiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6243 din 26.02.2020 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Adrian 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. 84 a Consiliului. 

 

  

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 


