
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.32983 din 23.11.2020 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 16.11.2020 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.1931 din 15.11.2020, 

modificată prin Dispoziția Primarului nr.1934 din 16.11.2020, 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 Monda Ana 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la 

ședință sunt prezenți 15 consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–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 aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2020;  

- iniţiator – Primar – Andrei Carabelea 

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor victimelor incendiului 

din data de 14.11.2020;  

- iniţiator – Primar – Andrei Carabelea 

3. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra 

Neamț medicului Cătălin Denciu; 

- iniţiator – Primar – Andrei Carabelea 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–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.32162 din 16.11.2020 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. 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. 

265 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.2 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile victimelor incendiului din 

data de 14.11.2020 de la secția ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26493 din 16.11.2020 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. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina propune următorul amendament: ”acordarea de 

sprijin material și pentru cele 2 cadre medicale, care au domiciliul în Piatra Neamț” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”trebuie să vă fundamentați 

amendamentul. Trebuie să aveți documente.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina - ”ce acte?” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”dumneavoastră ați solicitat niște sume. 

Trebuie să specificați suma. Pentru cele 4 persoane este specificată suma.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am specificat suma pentru cele 4 persoane, care și-au pierdut 

viața în tragicul eveniment și prin această hotărâre propunem să acoperim cheltuielile cu asistența 

medicală pentru persoanele care nu pot deconta de la stat îngrijirile medicale”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”propunerea noastră este să se acorde tot suma de 

10.000 lei și celor 2 persoane”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”și cum vedeți dumneavoastră acest ajutor ?” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”acordarea de sprijin cadrelor medicale 

implicate”. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”propun să acordăm într-o ședință viitoare, 

să putem fundamenta legal”. 

 Dl. Consilier local Liviu Harbuz – ”cred că, dacă propunerea nu este fundamentată, în sensul 

că nu este acoperită legal, ar trebui să vă informați să vedeți care este posibilitatea atunci când vorbim 

de cadre medicale, care sunt în timpul serviciului. Pentru că astfel de ajutoare se acordă de obicei 

pentru civili, între ghilimele, nu pentru cadre medicale, decât în cazuri speciale, în care au cheltuieli 

medicale care trebuiesc acoperite. Dacă aveți o fundamentare este extraordinar”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”în bugetul oricărei instituții publice este 

prevăzut, legal, acordarea de sprijin. Există un capitol pentru așa ceva. O să depun și o fundamentare” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”la viitoarea ședință o să putem vota, fără 

nici o problemă”. 

 Dl. Consilier local Filip Cezar Constantin – ”noi acordăm câte 10.000 lei familiilor persoanelor 

decedate ? acordăm pentru persoanele decedate sau și pentru ceilalți ?” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”banii sunt pentru familiile persoanelor 

decedate”. 

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

amendamentul formulat de d-na Luca Moise Florentina, care a fost RESPINS cu 3 voturi Pentru (d-na 

Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl.Consilier local Novac 

Marius Gruia), 5 voturi Abținere ( dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Filip 

Cezar Constantin, dl. Consilier local Irimia Marius și d-na consilier local Tofan Ramona) și 7 voturi 

Împotrivă. 

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

proiectul de hotărâre în formă inițială, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

266 a Consiliului. 

 

  

 

 

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

de hotărâre nr.3 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț, 

medicului Ioan Cătălin DENCIU; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32200 din 16.11.2020 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. 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. 

267 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 
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