MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.76 din 04.01.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 21.12.2020 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.2121 din 15.12.2020, 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, d-na Oana Sârbu –
Secretarul General al municipiului, 20 consilieri locali și 1 consilier local on-line: dl. Minuț Eduard Robert. Lipsesc: dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan și dl. Consilier local Harbuz Liviu.
Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a
Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic, d-na Cătălina Hizan – Director
Direcția Economică, d-na Liliana Bodnărescu – Direcția Taxe și Impozite, dl. Andrei Acristinei - Șef
Serviciu 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință informează Consiliul Local faptul că la
ședință sunt prezenți 21 consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările
ședinței.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot Procesul verbal al ședintei
ordinare din data de 26.11.2020, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință dă cuvântul d-nei Oana Sârbu - Secretarul
General al municipiului.
D-nei Oana Sârbu - Secretarul General al municipiului prezintă Consiliului Local Încheierea
Judecătoriei Piatra Neamț nr.4845 din 08.12.2020, în dosar nr.10295/279/2020 privind validarea
mandatului de consilier local supleant al d-lui Minuț Eduard Robert.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință informează Consiliul Local că urmează
depunerea on-line a jurământului de consilier local al d-lui Minuț Eduard Robert.
Dl. Minuț Eduard Robert depune on-line următorul jurământ în fața Consiliului Local: ”Jur să
respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea
mea pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu !”
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot ordinea de zi, cuprizând 51 de
proiecte de hotărâre, iar proiectul de hotărâre nr.38 a fost retras de pe proiectul ordinii de zi, care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Adrian Grigoraș informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.23.
Dl. Consilier local Iulian Curelaru informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.23 și nr.39.
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.48.
Dl. Consilier local Cezar Constantin Filip informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.27.
Dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru informează Consiliul Local că nu participă
la votarea proiectului de hotărâre nr.39.
Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2, nr.12, nr.13, nr.17, nr.32, nr.33 și nr.47.

I.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.270 din 26.11.2020 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de
pe raza municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului
Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu
finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și a comisiei de
soluționare a contestațiilor;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE privind desemnarea unui delegat care să facă parte din comisia locală de
recrutare-încorporare constituită la nivelul Centrului Militar Județean Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei locale de ordine publică a
municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr.114/2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru
închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
10.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
12.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul
Piatra Neamț, pentru anul școlar 2021-2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
13.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea
învățământului preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
14.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA
pentru anul 2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
15.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL
pentru anul 2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
16.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și
religie”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

17.HOTĂRÂRE privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii
Polivalente din municipiul Piatra Neamț și a Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, către
Liceul cu Program Sportiv;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii
Polivalente din municipiul Piatra Neamț, către Federația Română de Arte Marțiale;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe
perioada sezonului rece 2020-martie 2021 și constituirea Comandamentului local de iarnă;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
20.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului
Piatra Neamț domeniul public;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
21.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei
sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
22.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a
Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
23.HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de
transport în comun, începând cu anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
24.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
25.HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la
31.12.2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
26.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul
situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ
DEVELOPMENT prin AA TOTAL INSOLVENCYSPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren
neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
27.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul
situat în municipiul Piatra Neamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a
constatării tehnice de teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
28.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren începând cu anul 2021
pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietar Zămoșteanu Vasile,
ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
29.HOTĂRÂRE privind excluderea din categoría terenurilor neîngrijite a terenului situat în
municipiul Piatra Neamț, str. Decebal nr.5, fostă proprietate a SC Brio Estate SRL;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
30.HOTĂRÂRE privind aprobarea redenumirii străzii ”Speranței” în strada ”Câmpului” din
municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
31.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei
ce cuprinde descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul „Modernizare coridor
integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamt;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
32.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții ”Centrul de educație și soluții inovative Colegiul Național Petru Rareș”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

33.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții ”Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra Neamț - centru de resurse
curriculare inovatoare și educație rezilientă pentru dezvoltarea durabilă a competențelor cheie,
realizarea tranziției verzi și digitale”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
34.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
proiectului ”Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții
inteligente aferente unui coridor de mobilitate din municipiul Piatra Neamț”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
35.HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de
Urbanism, aprobat prin HCL nr. 335/2013;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
36.HOTĂRÂRE pentru apartamentarea imobilului construcție-condominiu cu NC 67279, în
vederea înființării unor unități individuale
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
37.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi
vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ –
teren cotă parte indiviză
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
38.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 82 autorizaţii taxi
pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
39.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele
aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a
imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a
anexei ce cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiectul ”Extinderea si
modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamt: Bulevardul Decebal, Piata
Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
41.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.
1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu
modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și
completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
43.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune
prin concesiune nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban
SA, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
44.HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a dobândirii de către Municipiul Piatra Neamț
a unei suprafețe de teren, prin renunțare, de la SC Real Estate SRL, în vederea construirii unui spital
municipal;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
45.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului anual de realizare a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul
Piatra Neamț, pe anul 2019;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
46.HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul nucleului
de coordonare de la nivel local a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-Cov -2;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

47.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Achiziție tablete școli pentru învățare în
mediul on-line”, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor necesare implementării
acestuia;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
48.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru amenajarea de terase sezoniere de către
societățile comerciale din domeniul HoReCa, în anul 2021 și modificarea HCL nr.192 din 23.07.2020;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
49.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții ”Spitalul Municipal de Urgență Piatra Neamț (SMU Piatra Neamț)”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
50.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile
interne/externe în vederea derulării refinanțării împrumuturilor interne contractate de către municipiul
Piatra Neamț de la BCR;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
51.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al d-lui Liviu HARBUZ și declararea locului vacant; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35278 din 15.12.2020 din 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.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
286 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.270 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza
municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32583 din 15.12.2020 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.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 19
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 19
Din care: Voturi Pentru: 19
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl. Consilier local Mihai Obreja nu au participat la
vot.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
287 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind mandatarea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra
Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35097 din 14.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Resurse Umane și Guvernanța Corporativă;
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
288 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34824 din 11.12.2020 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.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
289 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.5 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare
nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și a comisiei de soluționare a
contestațiilor;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34678 din 10.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20

Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
290 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul
2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32575 din 18.11.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că dl. Consilier
local Lehăduș Alin Ștefan a intrat în sala de ședință, însoțit de dl. Harbuz Liviu.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21
Din care: Voturi Pentru: 21
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl. Consilier local Harbuz Liviu nu au participat la
vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
291 a Consiliului.
Dl. Consilier local Harbuz Liviu cere permisiunea de a lua cuvântul.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință dă cuvântul d-lui consilier local Harbuz
Liviu.
Dl. Consilier local Harbuz Liviu – ”d-le primar, în mod eronat ați inițiat un proiect de hotărâre
pentru vacantarea postului de consilier local. Demisia mea, conform planificărilor, am cerut să fie luată
în calcul la termenul stabilit, conform art.204 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.8 și alin.9 din Codul
Administrativ. Prezența mea la ședința de astăzi este perfect legitimă, iar votul meu perfect valid. Vă
rog să retrageți de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind vacantarea postului meu. Vă înmânez
și adresa mea înregistrată la primărie.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în baza acestor clarificări, retrag de pe ordinea de zi proiectul
de hotărâre nr.51 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al
d-lui Liviu HARBUZ și declararea locului vacant”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”este contrar legii”.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”vă rog să nu facem polemică, dl. Harbuz
are drept de vot”.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind stabilirea componenței comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului General al Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34842 din 11.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Resurse Umane și Guvernanța Corporativă;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 22
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 22
Din care: Voturi Pentru: 22
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
292 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 pentru stabilirea componenței comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra
Neamț și modificarea HCL nr.114/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32585 din 21.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu propune următorul amendament: ”Ținând cont de
dispozițiile art.13 din Legea nr.24/2000 și ale art.29 din Legea nr.155/2010 în care se menționează că
secretariatul comisiei de ordine publică se asigură de către persoane din aparatul de specialitate al
primarului cu atribuții în acest sens, propun ca amendament excluderea art.2 din proiectul de hotărâre”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”vreți să spuneți că secretariatul comisiei
să fie asigurat de cineva din aparatul de specialitate al primarului”.
Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”așa spune legea”
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”din aparatul de specialitate al
primarului, așa cum este el astăzi, nu face parte nimeni cu atribuții de ordine publică. După adoptarea
Legii nr.155/2010, Poliția Locală nu mai face parte din aparatul de specialitate al primarului. Sunt
cazuri în țară, unde Poliția Locală încă face parte din aparatul de specialitate al primarului. Motivul
pentru care eu am spus că pentru secretariatul comisiei de ordine publică, nu mai poate fi numită o
persoană din cadrul secretariatului Consiliului Local este pentru că noi nu avem atribuții de ordine
publică.”
Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”este un vid legislativ”
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”sunt de acord cu dumneavoastră, de
aceea am și vrut să intervin să vă spun raționamentul meu.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în primul rând trebuie să fie cineva de specialitate, care asigură
secretariatul comisiei, iar Poliția Locală este desprinsă din aparatul de specialitate al primarului”
Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”am înțeles, dar legea spune foarte clar”
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”nu am nici o problemă dacă vreți să
supuneți amendamentul la vot. Eu doar v-am explicat raționamentul pentru care noi, secretariatul
consiliului local, am gândit că nu putem asigura secretariatul comisiei de ordine publică, neavând
atribuții în domeniu.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”rugămintea mea este să studiem legea și în baza principiului
competenței”
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”vă rog să propuneți o persoană care
să facă parte din secretariatul comisiei de ordine publică.”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - ”supun la vot deschis acest amendament”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu sunt de acord să voteze dl. Harbuz, se încalcă
Codul Administrativ”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”nu ați cerut cuvântul d-na consilier”.
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”funcționăm ilegal. Se încalcă Codul
Administrativ”

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de dl.
Florescu Purcariu Liviu, care a fost RESPINS cu 5 voturi Petru (dl. Consilier local Florescu Purcariu
Liviu, d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier
local Minuț Eduard Robert și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 18 voturi Abținere.
D-na Oana Sârbu– Secretarul General al Municipiului menționează faptul că amendamentul
trebuie votat prin vot secret.
Dl. Primar Andrei Carabelea înmânează Clarificarea depusă de către dl. consilier local Harbuz
Liviu d-nei Oana Sârbu– Secretarul General al Municipiului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”d-na consilier Luca Moise, puteți aștepta
să terminăm cu acest proiect de hotărâre și apoi reluăm discuțiile”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”dacă aștept, votează dl. Harbuz”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”la proiectul nr.7 a votat și dl. Harbuz, dar
nu ați primit telefon, care să vă zică ce să faceți.”
Dl. Florescu Purcariu Liviu – ”art.204 din Codul Administrativ prevede cum încetează calitatea
unui consilier. La lit.a) scrie demisie. Demisia a fost înregistrată”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”și Clarificarea a fost înregistrată. Acea demisie a fost de fapt o
Înștiințare asupra intenției actului de demisie”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”vă reamintesc că sunteți în sală pentru a
reprezenta interesele cetățenilor, nu pentru a ataca unul dintre colegi. Faceți diferența între ceea ce
aveți de făcut în această sală și ceea ce spuneți dumneavoastră. O să vorbiți când aveți cuvântul”
D-na Oana Sârbu– Secretarul General al Municipiului – ”clarificarea depusă la registratură de
către dl. Consilier local Harbuz Liviu v-am trimis-o pe grup, în momentul în care am primit-o, precum
și d-lui Primar, întrucât dumnealui este inițiatorul acelui proiect, ca urmare a intenției de demisie. Dl.
Liviu Harbuz, în prima Înștiințare, ne aduce la cunoștință intenția de a demisiona din funcția de
consilier local, ca urmare a Deciziei Înaltei Curți, prin care a fost declarat incompatibil. Menționează
că aceasta trebuie avută în vedere în raport cu prevederile art. 204 din Codul Administrativ. Dl. Primar
vazând înregistrată această solicitare și având ședință astăzi, a solicitat să introducem pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al d-lui Liviu HARBUZ și declararea locului vacant, întrucât același art.204 spune că trebuie
introdus pe ordinea zi în prima ședință de consiliu local. Referatul constatator a fost făcut în baza
Înștiințării. Odată modificată această inițiativă, referatul constatator nu mai coincide cu intenția d-lui
Harbuz Liviu.”
Dl. Consilier Local Mihalcea Cristian- ”d-na Secretar avem rugămintea de a nu se mai
introduce nimic pe ordinea de zi până la ora începerii ședinței”.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință – ”se poate introduce orice proiect ordinea
de zi. Și aici nu este vorba de introdus pe ordinea de zi, ci de scos un proiect de hotărâre. Inițiatorul
poate scoate în orice moment un proiect de pe ordinea de zi”.
Dl. Consilier local Harbuz Liviu – ”este perfect legal ceea ce am făcut. M-am consultat cu
avocații. Este ilegal să se vacanteze postul meu astăzi, printr-un proiect de hotărâre inițiat de dl.
Primar. Și dacă se va întâmpla asta, voi cere anularea hotărârilor din această ședință, pentru că se face
presiune.”
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință –”nu văd nici o presiune, este doar o
încercare, ședința se va desfășura până la capăt.”
D-na Oana Sârbu– Secretarul General al Municipiului – ”amendamentul d-lui consilier local
Florescu Purcariu Liviu trebuie votat prin vot secret”.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință – ”vom pregăti buletinele de vot secret”
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 22
Voturi nule: 3
Voturi valabil exprimate: 19
Din care: Voturi Pentru: 8
Voturi Împotrivă: 11
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.

Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință informează Consiliul Local că
amendamentul formulat de către dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu a fost RESPINS.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință aduce la cunoștința Consiliului Local faptul
că proiectul de hotărâre nr.8 se va vota în forma inițială, prin vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 22
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 22
Din care: Voturi Pentru: 17
Voturi Împotrivă: 5
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
293 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru închirierea,
concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35395 din 16.12.2020 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.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 22
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 22
Din care: Voturi Pentru: 18
Voturi Împotrivă: 4
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
294 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.10 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35912 din 21.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (d-na consilier local Luca Moisă Florentina,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
295 a Consiliului.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”văzând cele întâmplate astăzi în ședința Consiliului
Local, vă informez că am hotărât în acest moment să îmi dau demisia din Consiliul Local. Vă rog să
luați act în acest moment de demisia mea.”
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință – ”vă rog să o depuneți personal, în scris, la
registratura primăriei”.

Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință roagă secretariatul consiliului local să
consemneze în procesul verbal al ședinței faptul că acum sunt prezenți la ședință un număr 22 de
conilieri locali, întrucât dl. Consilier local Minuț Eduard Robert nu mai participă la lucrările ședinței.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.11 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34194 din 07.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
296 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.12 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra
Neamț, pentru anul școlar 2021-2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33620 din 27.11.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
297 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.13 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea unităților
de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34265 din 08.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
298 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.14 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul
2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35110 din 14.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Abținere (d-na
consilier local Luca Moisă Florentina);

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
299 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.15 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru
anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35106 din 14.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Abținere (d-na
consilier local Luca Moisă Florentina);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
300 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.16 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34967 din 14.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
301 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.17 privind darea în folosință gratuită către Liceul cu Program Sportiv, a unor terenuri
din incinta Stadionului Municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr.18 și a unor spații din incinta Sălii
Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr.47;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35418 din 16.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
302 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.18 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Arte Marțiale, a unor
spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr.47;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35417 din 16.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
303 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.19 privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada
sezonului rece 2020-martie 2021 și constituirea Comandamentului local de iarnă;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34994 din 14.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
304 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.20 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț
a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț
domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35088 din 14.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Investiții și Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
305 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.21 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau de
îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35289 din 15.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
306 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.22 privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor
de implementare pentru anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35163 din 15.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
307 a Consiliului.

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.23 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în
comun, începând cu anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35164 din 15.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, dl. Consilier local Curelaru Iulian și dl. Consilier local Grigoraș
Adrian nu au participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
308 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.24 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32098 din 16.11.2020 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. Consilier local Mihalcea Cristian propune următorul amendament: ”modificarea anexei la
art.475 alin.3, respectiv diminuarea cu 90% a taxei pentru eliberarea sau vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea unor activități”;
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - ”ați făcut un calcul bugetar să vedem ce
înseamnă acest lucru ?”
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”eu am făcut doar amendamentul”.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de
către dl. consilier local Mihalcea Cristian, care a fost RESPINS cu 5 voturi Pentru (dl. Consilier local
Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Enache Ciprian, d-na consilier local Luca Moisă
Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 17 voturi
Abținere;
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”este vorba de activitatea celor din HoReCa. În anul
2020 aceștia nu au putut desfășura activitățile lor în condiții normale.”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”în comisie ați discutat lucrul acesta ?”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”s-a vorbit de amendament”.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială, care a fost APROBAT cu 17 voturi Pentru și 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, dl. Consilier local Enache Ciprian, d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
309 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.25 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la
31.12.2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32101 din 16.11.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
310 a Consiliului.

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.26 privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în
municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ DEVELOPMENT
prin AA TOTAL INSOLVENCY SPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34910 din 11.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
311 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.27 privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în
municipiul Piatra Neamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a constatării
tehnice de teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34919 din 11.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Filip Cezar Constantin nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
312 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.28 privind majorarea impozitului pe clădire și teren începând cu anul 2021 pentru
terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietar Zămoșteanu Vasile, ca
urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34913 din 11.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
313 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.29 privind excluderea din categoria terenurilor neîngrijite a terenului situat în municipiul
Piatra Neamț, str. Decebal nr.5, fostă proprietate a SC Brio Estate SRL;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34916 din 11.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
314 a Consiliului.

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.30 privind aprobarea redenumirii străzii ”Speranței” în strada ”Câmpului” din
municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34778 din 10.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Taxe și Impozite;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier Local Alui Gheorghe Adrian propune următorul amendament: ”propun
schimbarea denumirii străzii Speranței în strada Gheorghe Dumitroaia”.
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului intervine spunând ca pentru schimbarea
denumirii ne trebuie un aviz emis de Instituția Prefectului – Jud. Neamț. Proiectul de hotărâre poate fi
reintrodus pe ordinea de zi, după ce solicităm aviz.
Dl. Consilier Local Alui Gheorghe Adrian își retrage amendamentul.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
315 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.31 pentru modificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde
descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul „Modernizare coridor integrat de
mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamt;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35224 din 15.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
316 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.32 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții ”Centrul de educație și soluții inovative Colegiul Național Petru Rareș”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35222 din 15.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
317 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.33 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții ”Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra Neamț - centru de resurse curriculare inovatoare și
educație rezilientă pentru dezvoltarea durabilă a competențelor cheie, realizarea tranziției verzi și
digitale”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35220 din 15.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
318 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.34 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente proiectului
”Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente
aferente unui coridor de mobilitate din municipiul Piatra Neamț”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35220 din 15.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
319 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.35 pentru completarea Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Urbanism,
aprobat prin HCL nr. 335/2013;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34438 din 09.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
320 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.36 pentru apartamentarea imobilului construcție-condominiu cu NC 67279, în vederea
înființării unor unități individuale;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.729 din 10.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru – Serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
321 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.37 pentru aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea
directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă
parte indiviză;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.761 din 10.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
322 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.39 privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând
Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor
proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35273 din 15.12.2020 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.Consilier Local Mihalcea Cristian propune următorul amendament: ”taxa pentru
amplasarea temporară pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț pentru
amplasarea de terase sezoniere să se diminueze la 1 leu/mp/lună”;
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de
către dl.Consilier Local Mihalcea Cristian, care a fost RESPINS cu 6 voturi PENTRU (dl. Consilier
local Enache Ciprian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian,
d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia), 14 voturi Abținere, dl. Consilier local Asandei Constantin și dl. Consilier local
Curelaru Iulian nu au participat la vot.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială, care a fost APROBAT cu 15 voturi Pentru, 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia), dl. Consilier local
Asandei Constantin și dl. Consilier local Curelaru Iulian nu au participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
323 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.40 pentru modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privind aprobarea documentației
tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul ”Extinderea și modernizarea
sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail
Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35262 din 15.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – 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.
324 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.41 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.
1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu
modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35396 din 16.12.2020 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. Teodorescu Constantin – 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.
325 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.42 privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și completările
ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35397 din 16.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Abținere (d-na
consilier local Luca Moisă Florentina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
326 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.43 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune prin
concesiune nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA,
cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35455 din 16.12.2020 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.
D-na consilier local Luca Moise Florentina propune următorul amendament: ”să se modifice
contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere
și exploatare a Pieții Centrale Agroalimentare Sf.Gheorghe prin încheierea de acte adiționale între
CMI Urban SA și chiriașii din piață, în baza dispozițiilor art. 1243 din Codul Civil, prin care aceștia
sunt scutiți de la plata energiei electrice în perioada 09.11.2020- 04.12.2020, să se aprobe
rectificarea bugetară a cheltuielilor CMI Urban SA pentru anul 2020 și suma necesară pentru plata
energiei electrice în perioada 09.11.2020- 04.12.2020 și să se aprobe achitarea de către CMI Urban
SA a energiei electrice în perioada 09.11.2020- 04.12.2020.”
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de
către d-na Luca Moise Florentina, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl.
Consilier local Novac Marius Gruia) și 18 voturi Abținere.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Împotrivă (d-na
consilier local Luca Moisă Florentina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
327 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.44 privind aprobarea de principiu a dobândirii de către Municipiul Piatra Neamț a unei
suprafețe de teren, prin renunțare, de la SC Real Estate SRL, în vederea construirii unui spital
municipal;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35652 din 17.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Ciprian, dl.
Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia) și 1 vot Împotrivă (d-na consilier local Luca Moisă Florentina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
328 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.45 privind aprobarea raportului anual de realizare a serviciului public de administrare,
întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț,
pe anul 2019;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35623 din 17.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Împotrivă (d-na
consilier local Luca Moisă Florentina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
329 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.46 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul nucleului de
coordonare de la nivel local a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-Cov -2;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35669 din 17.12.2020 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Managementul Situațiilor de Urgență;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 22
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 22
Din care: Voturi Pentru: 19
Voturi Împotrivă: 3
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
330 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.47 privind aprobarea proiectului ”Achiziție tablete școli pentru învățare în mediul online”, precum și a indiatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35715 din 18.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,

d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia), dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
331 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.48 privind unele măsuri pentru amenajarea de terase sezoniere de către societățile
comerciale din domeniul HoReCa, în anul 2021 și modificarea HCL nr.192 din 23.07.2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35838 din 18.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost RESPINS cu 5 voturi Pentru (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local
Harbuz Liviu, dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan, d-na consilier local Luca Moisă Florentina, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian), 16 voturi Abținere, dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu a
participat la vot.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.49 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții ”Spitalul Municipal de Urgență Piatra Neamț (SMU Piatra Neamț)”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35545 din 17.12.2020 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.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Ciprian,
dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local
Novac Marius Gruia) și 1 vot Împotrivă (d-na consilier local Luca Moisă Florentina)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
332 a Consiliului.
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.50 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în
vederea derulării refinanțării împrumuturilor interne contractate de către municipiul Piatra Neamț de la
BCR;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35896 din 21.12.2020 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. Teodorescu Constantin – Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 17 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac
Marius Gruia) și 1 vot Abținere (d-na consilier local Luca Moisă Florentina).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
333 a Consiliului.
Dl. Primar Andrei Carabelea informează consilierii locali că li s-a comunicat prin mijloace
electronice Dispoziția de convocare a Consiliului Local nr.2141 din 21.12.2020, astfel sunt invitați să
participe la ședința extraordinară cu convocare de îndată, ce va avea loc astăzi, 21.12.2020, ora 16:30.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS Indescifrabil
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului – SS Indescifrabil
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