MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.19953 din 28.06.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 02.06.2021 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.4, art.138 alin.13-17, art.243
art.1 lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziția Primarului nr.919 din
28.05.2021, 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 și 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Alui Gheorghe
Adrian, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian și dl. Consilier local Tilea Andrei.
Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a
Consiliului Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic, dl. Andrei Acristinei - Șef
Serviciu Administrație Publică și Juridic, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și un
reprezentat al mass-mediei audiovizuale.
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt
prezenți 18 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Primar Carabelea Andrei informează Consiliului Local faptul că retrage de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre nr.2 ;
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–supune la vot ordinea de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind desemnarea unor consilieri locali în comisia pentru analiza și
asigurarea circulației rutiere în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SRL
pentru anul 2021; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind desemnarea unor consilieri locali în comisia pentru analiza și asigurarea
circulației rutiere în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.13961 din 07.05.2021 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 Gavrilescu Bogdan – ”dați-mi voie să fac un amendament la acest proiect de
hotărâre, respectiv din comisia rutieră să facă parte câte un reprezentant din toate partidele politice
reprezentate în Consiliul Local.”
Dl. Primar Carabelea Andrei – ”știți foarte bine că trebuie să fie un număr impar”.

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”binențeles. Veți vedea că iese un număr impar.
Comisia rutieră nu este alcătuită doar din reprezentanții Consiliului Local, sunt și membri de
specialitate, cum ar fi de la Poliție, SCPubliserv și alții. Comisia este formată din mai multi oameni,
nu numai consilieri locali. În mandatul trecut erau 12 oameni și toate partidele aveau câte un
reprezentant în comisia rutieră. Sunt consilieri vechi care au fost în această comisie”.
Dl. Primar Carabelea Andrei – ”vă rog să observați că printre cei propuși din partea Consiliului
Local este și un reprezentant al opoziției, tocmai pentru a arăta echilibrul”.
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”alegerea făcută de dumneavoastră, a unui membru
din opoziție, din coaliția de guvernare, cred că trebuia să ne consultați. Fiecare partid politic să aibă
câte un reprezentant și acel reprezentant să poată transmite propunerile fiecărui partid și doleanțele
fiecărui cetățean. Fiecare partid politic ale un număr de alegători pe care îi reprezintă”.
Dl. Primar Carabelea Andrei – ”vă rog să faceți o propunere”.
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”din partea PMP propun pe d-na consilier local
Tatomir Alina Mihaela”.
Dl. Primar Carabelea Andrei - ”din partea PNL propun pe dl. consilier local Teodorescu
Constantin”.
Dl. Asandei Constantin Alexandru - ”din partea USR PLUS propun pe dl. consilier local Irimia
Marius Ioan”.
D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”dl. Gavrilescu preluați întregula
mendament cu cele 3 propuneri?”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”da”.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret, pentru votarea amendamentului formulat
de către dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 18
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 18
Din care: Voturi Pentru: 18
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință– informează consilierii locali că amendamentul
formulat de către dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu a fost APROBAT.
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință– anunță Consiliul Local că se votează prin Vot Secret
proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret, pentru votarea proiectului de hotărâre
împreună cu amendamentul formulat de către dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu.
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 18
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 18
Din care: Voturi Pentru: 18
Voturi Împotrivă: 0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
158 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Mihai OBREJA - Președinte de ședință– SS Indescifrabil

Dl. Dragoș ȘTEFAN- Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil
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