
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 3300 din 04.02.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 30.01.2020 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.86 din 23.01.2020, 

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, d-na Cristina 

Movilă – Șef Serviciul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă, 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 22 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 ordinare din data de 18.12.2019 și ale ședințelor extraordinare din data de 23.01.2019, 

08.01.2020 și 13.01.2020 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

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

nr.36 la nr.41. 

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

proiectelor de hotărâre nr.18 și nr.20. 

Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

  

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al     

d-lui Paul Pintilie; 

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Aurora Ene; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;  

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanților  

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza 

municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;  

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor 

locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care 

municipiul Piatra Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;  

           - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 



 6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.158 din 24.04.2019 privind constituirea 

comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de 

parteneriat de interes local;  

    - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

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

municipiului Piatra Neamț, domnului antrenor emerit Paul PINTILIE;  

    - iniţiatori – Grupul consilierilor locali PNL 

 8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.197/2016 privind stabilirea componenței 

comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările 

ulterioare;  

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 9.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.225/17.07.2019 privind aprobarea proiectului, 

precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru 

multifuncțional în zona Subdărmanești – Cinematograful Cozla”/ cod SMIS 128040; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 10.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.228/17.07.2019 privind aprobarea proiectului, 

precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare 

Grădinița cu program prelungit nr.6”/ cod SMIS 126424; 

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 11.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.4 din 08.01.2020 privind utilizarea în anul 

2020 a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2019;       

    - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 12.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

  - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

13.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale Municipiului 

Piatra-Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2020; 

 - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

14.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

15.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018, actualizată; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

17.HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe anul 2020 a 

sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona 

întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători”/RO0015, finanțat în 

cadrul mecanismului financiar SEE; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

18.HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2020; 

- iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2020; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

20.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

  21.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru dobândirea unei 

vieți independente și responsabile a tinerilor instituționalizați”; 

- iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

22.HOTĂRÂRE  pentru actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL 371/2013, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

23.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații 

din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii pază nr. 2.234 

din 28.01.2019, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L., cu 

modificările și completările ulterioare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

26.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 

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat 

în str. Nufărului nr. 28, bl. N4 – teren cotă parte indiviză; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

28.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a unui bun imobil – teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ, situat în Piața Mihail Kogălniceanu nr. 8; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

29.HOTĂRÂRE 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 

30.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

31.HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamţ; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

32.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 266 din 29.08.2019 privind 

aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de exploatare, reparații și întreținere a 

centralelor termice, a rețelelor de încălzire, a scărilor rulante și a ascensoarelor precum și asigurarea 

serviciilor R.S.V.T.I.; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

33.HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu Complexul Muzeal 

Județean Neamț și Protopopiatul Piatra Neamț, în vederea amplasării unui monument comemorativ 

în parcul Ștefan cel Mare; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

34.HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil – teren, în 

suprafață de 3.756 mp, situat în str. Izvoare nr. 82, în vederea construirii unei hale cu destinația de 

fabrică de ambalaje 100% biodegradabile; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

35.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul 

specific 2.1., cu proiectul ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementarea unui 

sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 36.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizare și dotarea 

Grădiniței cu program prelungit nr.2”, cod SMIS 128042, precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 

 



 37.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotarea 

Grădiniței cu program prelungit nr.6”, cod SMIS 126424, precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 38.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul 

Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 39.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru 

multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040, precum și a 

cheltuielilor necesare implementării acestuia; 

- iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 

 40.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 

41.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.77 din 26.02.2016 privind desemnarea 

administratorului special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor acționarului 

majoritar – municipiul Piatra Neamț la SC Locato SA, în procedura falimentului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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 constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier local deținut de Paul 

PINTILIE și declararea locului vacant; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2169 din 23.01.2020 emis de 

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

Serviciul 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 proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 8 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Aurora ENE; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2170 din 23.01.2020 emis de 

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

Serviciul Administrație Publică și Juridic; 

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

 Dl.Victor Marghidan – Președintele comisiei de validare citește Procesul Verbal al comisiei 

de validare nr.2970 din 30.01.2020, prin care se constată că sunt îndeplinite dispozițiile legale și 

propune validarea mandatului de consilier local al doamnei Aurora Ene; 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 D-na consilier local Aurora Ene depune următorul jurământ: 

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!” 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 9 a Consiliului. 



 

  

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

hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.182/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1857 din 21.01.2020 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. 

 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. 10 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.189/2016 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 

Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului 

Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1861 din 21.01.2020 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. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – informează consilierii locali că se 

votează prin vot secret. Prezintă buletinul de vot și precizează modalitatea de vot, respectiv 

încercuirea variantei dorite. 

 

 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. 11 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.190/2016 privind împuternicirea consilierilor locali să 

reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul Piatra 

Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1852 din 21.01.2020 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. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – informează consilierii locali că se 

votează prin vot secret. Prezintă buletinul de vot și precizează modalitatea de vot, respectiv 

încercuirea variantei dorite. 

 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. 12 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr.158 din 24.04.2019 privind constituirea comisiei de 

evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de 

interes local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1458 din 17.01.2020 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. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – informează consilierii locali că se 

votează prin vot secret. Prezintă buletinul de vot și precizează modalitatea de vot, respectiv 

încercuirea variantei dorite. 

 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. 

13 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind  acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului 

Piatra Neamț, antrenorului emerit Paul PINTILIE; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1044 din 15.01.2020 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. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – informează consilierii locali că se 

votează prin vot secret. Prezintă buletinul de vot și precizează modalitatea de vot, respectiv 

încercuirea variantei dorite. 

 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: 22 

    Voturi ÎMPOTRIVĂ: 1 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 14 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.8 privind modificarea HCL nr.197/2016 privind stabilirea componenței comisiei sociale 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2050 din 22.01.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 



 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – informează consilierii locali că se 

votează prin vot secret. Prezintă buletinul de vot și precizează modalitatea de vot, respectiv 

încercuirea variantei dorite. 

 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. 15 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.9 pentru rectificarea HCL nr.225/17.07.2019 privind aprobarea proiectului, precum și a 

cheltuielilor aferente 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.1841 din 21.01.2020 emis de 

către compartimentele 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. 

 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. 16 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.10 pentru rectificarea HCL nr.228/17.07.2019 privind aprobarea proiectului, precum și a 

cheltuielilor aferente implementării proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu 

program prelungit nr.6”/ cod SMIS 126424; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1809 din 21.01.2020 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. 

  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. 17 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 pentru completarea HCL nr.4 din 08.01.2020 privind utilizarea în anul 2020 a 

excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2019;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1485 din 17.01.2020 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 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. 18 a Consiliului. 

 



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

hotărâre nr.12 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1772 din 21.01.2020 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 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. 19 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.13 privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale Municipiului Piatra-

Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1473 din 17.01.2020 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 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. 20 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.14 privind încheierea unor parteneriate; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1463 din 17.01.2020 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 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. 21 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.15 pentru modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018, actualizată; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1570 din 20.01.2020 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.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. 22 a Consiliului. 

 

  

 

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

hotărâre nr.16 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1730 din 21.01.2020 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 unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 23 a Consiliului. 

 

  

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

hotărâre nr.17 privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe anul 2020 a sumei 

necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului 

ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători”/RO0015, finanțat în cadrul 

mecanismului financiar SEE; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1899 din 22.01.2020 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.4, 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 unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 24 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.18 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului 

Local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2141 din 23.01.2020 emis de 

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

Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Beteringhe Mircea-Florian nu participă la vot. 

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

APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 25 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.19 privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice 

îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2020; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1597 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 unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 26 a Consiliului. 

 



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

hotărâre nr.20 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1600 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. Consilier local Beteringhe Mircea-Florian nu participă la vot. 

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

APROBAT cu 22 voturi Pentru. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 27 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.21 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, în calitate de partener, la proiectul ”SUPORT -Servicii integrate pentru deprinderi de viață 

independentă”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1608 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, 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 unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 28 a Consiliului. 

  

  

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

hotărâre nr.22 privind actualizarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.371/2013, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1867 din 21.01.2020 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 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. 29 a Consiliului. 

  

 

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

hotărâre nr.23 privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații din incinta 

Complexului Comercial Mall Forum Center; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1863 din 21.01.2020 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. 30 a Consiliului. 



 

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

hotărâre nr.24 pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii pază nr.2.234 din 

28.01.2019, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L., cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1942 din 22.01.2020 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. 31 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.25 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra 

Neamţ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1709 din 20.02.2020 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 propune votarea pe puncte a proiectului de 

hotărâre, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterilor punctul nr.1 din anexă. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă propune următorul amendament: ”majorarea 

prețului de pornire la licitație cu 50%” ; 
 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. 

Consilier local Cristian Tihenea); 

 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterilor punctul nr.2 din anexă. 

 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă propune următorul amendament: ”majorarea 

prețului de pornire la licitație cu 15%” ; 
 Dl. Adrian Ciobanu – Preşedinte de Şedinţă - supune la vot amendamentul formulat, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 

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

cu cele 2 amendamente adoptate, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru și 3 voturi Abținere 

(dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Cătălin Misăilă și dl. Consilier local 

Cristian Tihenea). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 32 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.26 privind 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.1941 din 22.01.2020 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 

RESPINS cu 15 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. 

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

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

Tudor Sălăvăstru și d-na Consilier local Vîrlan Luminița). 

  

 

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

hotărâre nr.27 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. 

Nufărului nr. 28, bl. N4 – teren cotă parte indiviză; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1703 din 20.01.2020 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 33 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.28 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea 

directă a unui bun imobil – teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat 

în Piața Mihail Kogălniceanu nr. 8; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1700 din 20.01.2020 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 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cristian Tihenea); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 34 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.29 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.2223 din 23.01.2020 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. 35 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.30 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public;                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1944 din 22.01.2020 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. 36 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.31 privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra 

Neamţ;                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1998 din 22.01.2020 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. 37 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.32 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 266 din 29.08.2019 privind aprobarea 

încheierii unui contract de prestări servicii de exploatare, reparații și întreținere a centralelor 

termice, a rețelelor de încălzire, a scărilor rulante și a ascensoarelor precum și asigurarea serviciilor 

R.S.V.T.I.;                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2234 din 27.01.2020 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. 38 a Consiliului. 

 

 

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

hotărâre nr.33 privind asocierea Municipiului Piatra Neamţ cu Protopopiatul Piatra Neamț, în 

vederea amplasării unui monument comemorativ în parcul Ștefan cel Mare;                   
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2402 din 27.01.2020 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. 39 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.34 privind concesionarea prin licitație publică a bunului imobil – teren, în suprafață de 

3.756 mp, situat în str. Izvoare nr. 82, în vederea construirii unei hale cu destinația de fabrică de 

ambalaje 100% biodegradabile;                     
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2687 din 29.01.2020 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. 40 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.35 privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1., cu 

proiectul ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementarea unui sistem informatic 

integrat în municipiul Piatra Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1643 din 20.01.2020 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.4, 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 41 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.36 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizare și dotarea Grădiniței cu 

program prelungit nr.2”, cod SMIS 128042, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2657 din 29.01.2020 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 42 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.37 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu 

program prelungit nr.6”, cod SMIS 126424, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2660 din 29.01.2020 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 43 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.38 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de 

Transporturi”, cod SMIS 127349, precum și a cheltuielilor necesare implementării acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2663 din 29.01.2020 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 44 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.39 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional 

în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040, precum și a cheltuielilor 

necesare implementării acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2666 din 29.01.2020 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 45 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.40 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.2669 din 29.01.2020 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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 46 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.41 pentru modificarea HCL nr.77 din 26.02.2016 privind desemnarea administratorului 

special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor acționarului majoritar – 

municipiul Piatra Neamț la SC Locato SA, în procedura falimentului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2774 din 30.01.2020 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. 47 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 
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