
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.19956 din 28.06.2021 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 14.06.2021 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.999 din 

10.06.2021, 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 20 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Alui Gheorghe 

Adrian. 

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. 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.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului prezintă Consiliului Local Încheierea 

Civilă 2602/24.05.2021 pronunțată de către  Judecătoria Piatra Neamț Secția Civilă, prin care s-au 

validat mandatele de consilieri locali pentru d-na Ene Aurora și dl. Trofin Mihai Florentin. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – invită pe d-na Ene Aurora și pe dl.Trofin Mihai 

Florentin să depună Jurământul de consilier local. 

D-na Ene Aurora și dl.Trofin Mihai Florentin depun în fața Consiliului Local următorul 

Jurământ, în conformitate cu prevederile art.117 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare: 

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!” 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – aduce la cunoștința consilierilor locali că sunt 

prezenți la ședință 22 de consilieri locali. 

Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

nr.11.  

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință– supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

proiectului de hotărâre nr.3. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260/11.11.2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.288/21.12.2020 privind mandatarea consilierilor 

locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul 

este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.270/26.11.2020 pentru desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învatamânt de 

pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 



                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.293/21.12.2020 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; 

                 - 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 dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin 

NC 62624, CF 62624; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Piatra 

Neamț a bunului imobil identificat prin NC 68246-C1-U2 și alipirea la bunul imobil identificat prin 

NC 68246-C1-U1; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind desemnarea unor consilieri locali ca membri în Comisia pentru 

stabilirea măsurilor de reorganizare/reamenajare a Ștrandului Municipal; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin care s-a 

aprobat alocarea unor sume de bani; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat în vederea difuzării postului de radio 

Jurnal FM, în sezonul estival 2021, în Ștrandul Municipal din Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr.141 din 27.05.2021 privind alocarea 

unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie” și din capitolul 65.02 

”Învățământ”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

 Dl. Obreja Mihai - 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18205 din 11.06.2021 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. 

 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. 

160 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.288 din 21.12.2020 privind mandatarea consilierilor locali să 

reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților comerciale la care municipiul este 

asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18319 din 11.06.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect de 

hotărârea se votează prin vot secret. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă 

consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier 

local. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 22 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 21 

  Din care: Voturi Pentru: 21 

       Voturi Împotrivă: 0  

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

161 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.270/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza 

municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18212 din 11.06.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect de 

hotărârea se votează prin vot secret. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă 

consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier 

local. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 21 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 20 

  Din care: Voturi Pentru: 20 

       Voturi Împotrivă: 0  

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – nu participă la votarea proiectului de hotărâre. 

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

162 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.293 din 21.11.2020 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.18319 din 11.06.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect de 

hotărârea se votează prin vot secret. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă 

consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier 

local. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 22 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 21 

  Din care: Voturi Pentru: 19 

       Voturi Împotrivă: 2  

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

163 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - 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.18152 din 10.06.2021 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. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect de 

hotărârea se votează prin vot secret. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă 

consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier 

local. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 22 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 21 

  Din care: Voturi Pentru: 21 

       Voturi Împotrivă: 0  

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

164 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.6 privind dezlipirea în două loturi a documentației cadastrale identificată prin NC 62624, 

CF 62624; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17998 din 10.06.2021 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. 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. 

165 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.7 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a 

bunului imobil identificat prin NC 68246-C1-U2 și alipirea la bunul imobil identificat prin NC 68246-

C1-U1; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17999 din 10.06.2021 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. 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. 

166 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.8 privind desemnarea unor consilieri locali ca membri în Comisia pentru stabilirea 

măsurilor de reorganizare/reamenajare a Ștrandului Municipal; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18120 din 10.06.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect de 

hotărârea se votează prin vot secret. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă 

consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier 

local. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 22 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 21 

  Din care: Voturi Pentru: 17 

       Voturi Împotrivă: 4  

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

167 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.9 privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin care s-a aprobat 

alocarea unor sume de bani; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18156 din 10.06.2021 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. 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. 

168 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.10 privind încheierea unui parteneriat în vederea difuzării postului de radio Jurnal FM, în 

sezonul estival 2021, în Ștrandul Municipal din Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18154 din 10.06.2021 emis de 

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

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 unanimitate de voturi. 

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

169 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.11 privind modificarea anexei la HCL nr.141 din 27.05.2021 privind alocarea unor sume de 

bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie” și din capitolul 65.02 ”Învățământ”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18952 din 14.06.2021 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. 

 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. 

170 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/28.06.2021 


