
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr.  38.691 din 06.12.2021 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 05.11.2021 în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.2169 din 04.11.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei 

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

Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din 

26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu Local 

se pot desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru împiedicarea 

răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației nr.46408 din 23.03.2020. 

La şedință sunt prezenți on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Alin Ștefan 

Lehăduș - Viceprimarul Municipiului, dl. Irimia Marius Ioan - Viceprimarul Municipiului și 18 

consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan și d-na Consilier local Tatomir Alina.  

Președintele de ședință – dl. Jucan Adrian Gabriel,  dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al 

Municipiului, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din 

cadrul Serviciului Administrație Publică Locală participă la ședintă în sala de ședințe a consiliului 

local, coordonând desfășurarea ședinței și din punct de vedere tehnic, împreună cu d-na Cristina 

Apetroaiei– Compartiment IT, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Vlad 

Postolică - Șef Serviciu GIS IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al mass-

mediei audiovizuale. 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-informează Consiliul Local faptul că la 

ședință sunt prezenți 20 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință- supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

D-na consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.4. 

Dl. consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.2. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  
 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investiții pentru cresterea eficienței energetice 

a cladirilor publice din infrastructura educaționala gimnaziala din Municipiul Piatra Neamț - Școala 

Gimnaziala Elena Cuza, corp C1”, cod SMIS 137361, precum și a cheltuielilor aferente acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF/DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici revizuite, inclusiv descrierea sumară a investiției, pentru proiectul 

„Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de ”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte componentă a serviciului de 

salubrizare în municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movilă, 

Bd. Decebal și Bd. Traian”, din municipiul Piatra Neamț, județul Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ  pentru 

obiectivul  de investiţii ,,Realizare pod nou peste râul Bistrita”, din Municipiul Piatra Neamţ, judeţul 

Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.1 privind aprobarea proiectului „Investiții pentru creșterea eficienței energetice a 

cladirilor publice din infrastructura educaționala gimnaziala din Municipiul Piatra Neamț - Școala 

Gimnaziala Elena Cuza, corp C1”, cod SMIS 137361, precum și a cheltuielilor aferente acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.34.920 din 02.11.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - 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. 

284 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.2 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF/DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici revizuite, inclusiv descrierea sumară a investiției, pentru proiectul „Implementare 

sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35244 din 03.11.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 19 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot.; 

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

285 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.3 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 

”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice – parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț”; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35225 din 03.11.2021 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea acestuia. 

 Dl. Consilier local Novac Marius -”d-le Primar, sunteți mulțumit de colaborarea cu SC 

Salubritas SA. Mai concret cât de bine au măturat, spălat, stropit. Cum au întreținut căile publice?  

Reînnoim contractul cu dumnealor și le oferim 2 milioane de euro pentru următorii 3 ani de zile. Dacă 

ați avut unele nemulțumiri, ați dispus aplicarea unor sancțiuni, penalități, așa cum dispune contractul 

actual și bănuiesc că și în cel vechi?”  

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”scopul acestui contract este să îmbunătășească acele condiții 

care au dus la anumite disfuncționalități din acel contract, respectiv străzi care nu au fost prinse pentru 

activitatea de curățenie, frecvențe care nu erau destul de bine gândite. Scopul este sa avem un oraș mai 

îngrijit și acest contract tocmai asta urmărește. Pentru a avea un oraș mai curat, mai îngrijit este nevoie 

să compensăm și cu niște valori mai mari, mai ales că au crescut salariile, valorile la materiale și multe 

altele.” 

 Dl. Consilier local Novac Marius – ”insist cu întrebarea dacă sunteți mulțumit de colaborarea 

cu SC Salubritas SA?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în condițiile contractului existent, la acel moment, s-a făcut tot 

ce era omenește și posibil. Evident că nu sunt muțumit de aceea în noul contract am pus criterii, pe 

care le vrem de astăzi înainte active și respectate.” 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Ciprian, dl. Consilier 

local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise 

Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier 

local Novac Marius, dl. Consilier local Șerban Valentin). 

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

286 a Consiliului. 
 

 
 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.4 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movilă, 

Bd. Decebal și Bd. Traian”, din municipiul Piatra Neamț, județul Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35327 din 04.11.2021 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Adrian Gabriel - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru, d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a participat 

la vot; 

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

287 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință-supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.5 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General estimativ  pentru 

obiectivul  de investiţii ,,Realizare pod nou peste râul Bistrita”, din Municipiul Piatra Neamţ, judeţul 

Neamţ; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35.370 din 04.11.2021 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - 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. 

288 a Consiliului. 

 

 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Jucan Adrian Gabriel – Preşedinte de Şedinţă declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință- SS Indescifrabil 

 

 

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

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SAPL/Ds.II/1 ex./NP/06.12.2021 
 

 

 

 


