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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 06.08.2021 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, cu modificările și completările 

ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.1365 din 02.08.2021, 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 prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului și 20 consilieri 

locali. Lipsesc: dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia. 

Președintele de ședință – dl. Mihai Obreja,  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, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al mass-

mediei audiovizuale. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt 

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

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului – ”conform dispozițiilor  OUG nr. 

80/2003 coroborat cu art.213 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,vă aducem la 

cunoștință perioada de concediu de odihnă a d-lui Primar, începând cu data 9 august până pe data de 

13 august 2021, o săptămână. Totodată, în sensul respectării acelorași dispoziții legale, vă aducem la 

cunoștință că imediat ce vom primi de la Tribunalul Neamț, Secția de Contencios Adminstrativ și 

Fiscal, confirmarea caracterului definitiv al Hotărârii Judecătorești pronunțată în dosarul ce a avut ca 

obiect constatarea nulității Hotărârilor de Consiliu Local privind alegerea celor doi viceprimari, vom 

proceda la emiterea dispoziției privind delegarea atribuțiilor din partea d-lui Primar către domnii 

viceprimari. În momentul de față ne aflăm în așteptarea acestui act oficial, urmând ca dispoziția de 

primar să-și producă efectele, să-și intre în perioada de valabilitate imediat ce vom primi respectivele 

actele ”. 

D-na Tatomir Alina Mihaela – ”vă rog să aveți în vedere și înlocuirea d-lui Irimia Marius în 

consiliile de administrație la școli ”. 

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului – ”am înțeles” 

Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ”am depus ieri la primărie o solicitare pentru 

dumneavoastră.  Vroiam să văd în ce sens ați ținut cont de ea, la întocmirea Procesului – Verbal al 

ședinței ordinară din 29.07.2021.” 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”am reținut că există un document depus de 

dumneavoastră. O să îl studiem, o să analizăm și înregistrarea ședinței și apoi vă vom comunica 

decizia luată.” 

Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ”vă mulțumesc”. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 



Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectelor de hotărâre nr.2, nr.5 și nr.6. 

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

votarea proiectului de hotărâre nr.2. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  
 1.HOTĂRÂRE privind înființarea Asociației ”Organizația de Management al Destinației 

Turistice Piatra Neamț”; 

 - Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.30 din 25.02.2021 privind aprobarea Notei 

conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției "Centru de zi Primii pași”, str. Progresului 

nr.37, Piatra Neamț;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind declararea unui imobil teren ca fiind de interes public local și 

înregistrarea acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț; 

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații din 

incinta clădirilor care aparțin Colegiului Tehnic Forestier, din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț,  

în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor imobile 

aparținând Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț, necesare 

funcționării unei creșe, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind înființarea Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra 

Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23.617 din 29.07.2021 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - 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. 

208 a Consiliului. 
 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate 23.749 din 30.07.2021 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 



 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 18 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Obreja Mihai - 

Președinte de ședință– nu au participat la vot; 

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

209 a Consiliului. 
 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.30 din 25.02.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare aferente investiției ”Centru de zi Primii pași”, str. Progresului nr.37, Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23.456 din 28.07.2021 emis de 

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

Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - 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. 

210 a Consiliului. 
 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind declararea unui imobil teren ca fiind de interes public local și înregistrarea 

acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 23.516 din 29.07.2021 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. Obreja Mihai - 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. 

211 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații din incinta 

clădirilor care aparțin Colegiului Tehnic Forestier, din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț,  în 

vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.785 din 22.07.2021emis de 

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

Economică; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 au avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”cu privire la convocarea d-lui consilier local 

Enache în consiliul de administrație de la Colegiul Tehnic Forestier, am înțeles că situația persistă. 

Dacă aprobăm acest proiect de hotărâre încălcăm cu bună știință legea. Din aceste considerente avizul 

comisiei nr.5 a fost negativ”. 

 Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului –”am obținut din partea Liceului 

Forestier înscrisurile privind Procesul-Verbal al ședinței respective. Într-adevăr acest Proces-Verbal  

este făcut într-o manieră mai artizanală, ca să spun așa. Sunt prezente toate semnăturile celor care au 

participat la ședință, este adoptată respectiva hotărâre de consiliu de administrație, dar nu cuprinde nici 

o mențiune despre maniera în care a fost îndeplinită procedura de convocare a membrilor, respectiv 

prezența membrilor raportat la numărul total al membrilor consiliului de administrație. Din punct de 

vedere al legalității, acest proces verbal își produce efectele așa cum se prezintă. Dacă se consideră că 

mergem pe un grad de rigoare maxim, puteți să vă exercitați votul după cum considerați de cuviință. 



Proiectul de hotărâre așa cum este depus îndeplinește criteriile minime ale legalității, motiv pentru 

care l-am și susținut”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”avem un interval de 7 zile de la ultima ședința 

ordinară și atunci am căzut de acord cu toții. Lucrurile nu sunt într-o direcție foarte bună. Nu putem 

pune la îndoială declarațiile colegului nostru din Consiliul Local, atâta timp cât nu s-au modificat 

documentele, au rămas la fel. Dl. Consilier local Enache nu figurează în Procesul-Verbal al acelei 

ședințe a consiliului de administrație, considerăm că nu s-a modificat cu nimic și grupul consilierilor 

locali PMP-PSD-ALDE nu votează la proiectele nr.5 și nr.6 sau votează Împotrivă. Atâta timp cât nu 

se respectă legea, noi ne abținem să votăm lucruri ilegale. Vă mulțumesc. ” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu  11 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin, dl. 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei), dl. Obreja Mihai - Președinte 

de ședință– nu participă la vot; 

   

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 pentru schimbarea destinației unor imobile aparținând Colegiului Tehnic Forestier din 

str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț, necesare funcționării unei creșe, în vederea solicitării emiterii 

avizului conform de la Ministerul Educației; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.823 din 22.07.2021 emis de 

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

Economică; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 au avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu  11 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin, dl. 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei), dl. Obreja Mihai - Președinte 

de ședință– nu participă la vot; 

  

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Obreja Mihai – Preşedinte de Şedinţă declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–  

 

 

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului –  

 

 

 
 

 

 
SAPL/Ds.II/1 ex./NP/17.08.2021 

 


