
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.32408 din 17.11.2020 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 11.11.2020 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.138 alin.13-17, art.243 art.1 lit.f) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia Primarului nr.1912 din 09.11.2020, 

modificată prin Dispoziția Primarului nr.1917 din 10.11.2020, Primarul municipiului– dl. Andrei 

Carabelea a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl.Andrei Acristinei – 

înlocuitor al Secretarului General al Municipiului şi 15 consilieri locali. Lipsesc motivat dl. Consilier 

local Marius Irimia și dl. consilier local Mihai Obreja. 

Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a 

Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic, dl. Gabriel Muraru - Șef 

Serviciu Comunicare, dl. Vlad Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente și un 

reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului informează Consiliul 

Local faptul că la ședință sunt prezenți 15 consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot 

începe lucrările.  

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului supune la vot ordinea 

de zi, cu modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

d-lui Dragoș Victor CHITIC și declararea locului vacant; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

d-lui Alin Ionuț MOROȘANU și declararea locului vacant; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotărâre nr.1 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31552 din 10.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului invită consilierii 

locali să facă propuneri pentru alegerea Președintelui de ședință; 

Dl. consilier local Cezar Filip propune pe dl. Consilier local Constantin Teodorescu, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului supune la vot 

proiectul de hotărâre cu propunerea adoptată, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

257 a Consiliului. 

 

 



 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.2 privind constatarea încetării  de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local  al 

d-lui Dragoș Victor Chitic și declararea locului vacant; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31553 din 10.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

258 a Consiliului. 

 

  

  Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.3 privind constatarea încetării  de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local  al 

d-lui Alin Ionuț Moroșanu și declararea locului vacant; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31623 din 11.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință- supune la vot, proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

259 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31558 din 10.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului informează Consiliul 

Local că acest proiect de hotărâre se votează prin vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot. 

 Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului prezintă Procesul 

Verbal de numărare a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 15 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 15 

  Din care: Voturi Pentru: 15 

       Voturi Împotrivă: 0  

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

260 a Consiliului. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă 

declară închise lucrările şedinţei. 
 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS INDESCIFRABIL 

 

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor al Secretarului General al Municipiului – SS 

INDESCIFRABIL 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/17.11.2020 


