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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 07.12.2021 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.2333 din 03.12.2021, 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 10 

consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Apetrei George,  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 Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, 

dl. Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela.  

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 13 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. 

Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  
 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra-Neamț, pe 

anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru dobândirea, prin cumpărare, de către Municipiul Piatra Neamț a 

terenului intravilan în suprafață totală de 313 mp, situat în str.Bistriței f.n; 

           - 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 rectificării bugetului local al municipiului Piatra-Neamț, pe anul 

2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.38381 din 02.12.2021 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. 

 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. 

326 a Consiliului. 
 

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

de hotărâre nr.2 pentru dobândirea, prin cumpărare, de către Municipiul Piatra Neamț a terenului 

intravilan în suprafață totală de 313 mp, situat în str.Bistriței f.n; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.38543 din 03.12.2021 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. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

RESPINS cu 13 voturi Pentru, motivat de faptul că, cvorumul cerut de lege pentru adoptarea 

proiectului de hotărâre fiind de 1/3 din consilierii locali  în funcție, respectiv un număr de 16 consilieri 

locali; 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Adrian Gabriel JUCAN - Președinte de ședință 

 

 

Dl. Dragoș ȘTEFAN - Secretarul General al Municipiului   
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