MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 38830 din 07.12.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 15.11.2021 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, desfășurată on-line

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.2246 din 11.11.2021, 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, dl. Ștefan
Dragoș - Secretarul General al Municipiului și 17 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Enache
Ciprian, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și d-na Consilier local Luca Moise Florentina.
Președintele de ședință – dl. Jucan Adrian Gabriel, 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. 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 19 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 Gavrilescu Bogdan informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.10.
Dl. Consilier local Novac Marius informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.7.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de
executie (PT), DTAC, DOE, CS, DE si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra
Neamț, cod SMIS 126606;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de
executie (PT), DTAC, DOE, CS, DE si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
,,Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața
Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de
executie (PT) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului ,,Regenerare urbană a coridorului
secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din
Piatra Neamț)”, cod SMIS 126609;

- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru
Movila, bd. Decebal și bd. Traian”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe Bd. Decebal
și Piața Mihail Kogălniceanu”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț,
a Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada sezonului rece 2021-2022 și
constituirea comandamentului local de iarnă;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.143 din 27.05.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în municipiul
Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a
serviciului de iluminat public din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Piatra
Neamț, str. Paharnicului nr.3, jud.Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan
10.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire aferente contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 1, jud.Neamț;
- 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 documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de execuție
(PT), DTAC, DOE, CS, DE și a cheltuielilor necesare implementării proiectului „Modernizare coridor
integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra Neamț, cod SMIS
126606;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35925 din 10.11.2021 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 15 voturi Pentru și 4 voturi Abtinere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac
Marius);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
289 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 Proiect Tehnic de execuție

(PT), DTAC, DOE, CS, DE și a cheltuielilor necesare implementării proiectului ,,Reorganizarea
coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail
Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35924 din 10.11.2021 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 15 voturi Pentru și 4 voturi Abtinere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac
Marius);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
290 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.3 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de execuție
(PT) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului ,,Regenerare urbană a coridorului secundar
de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra
Neamț)”, cod SMIS 126609;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35927 din 10.11.2021 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 15 voturi Pentru și 4 voturi Abtinere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac
Marius);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
291 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.4 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movila, bd.
Decebal și bd. Traian”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35928 din 10.11.2021 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.
292 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.5 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții ,,Realizare de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe Bd. Decebal și Piața Mihail
Kogălniceanu”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35929 din 10.11.2021 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.
293 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.6 privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de
curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț, a Planului
operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada sezonului rece 2021-2022 și constituirea
comandamentului local de iarnă;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35976 din 10.11.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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 APROBAT cu unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
294 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind modificarea HCL nr.143 din 27.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36050 din 10.11.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Novac Marius solicită cuvântul.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipului – ”Dl. Novac înțeleg că va abțineți de la
votarea proiectului nr.7”
Dl. Consilier local Novac Marius – ”da, mă abțin. Dar am câteva comentarii, lămuriri, măcar
niște sugestii pentru dl. Primar. Dacă e nevoie și amendamente.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipului – ”trebuie să fac o precizare. Nu avem o
precizare legală expresă în acest sens, însă în condițiile în care, la modul general vorbind, înțelegeți să
nu participați la votarea unui proiect, o faceți pentru că nu vreți să fiți parte la luarea acestei decizii,
ceea ce într-o manieră directă ar însemna că nu se pot face nici intervenții, care ar putea influența
luarea unei decizii la nivelul întregului consiliu. Este doar o simplă precizare, pe care v-o aduc la
cunoștință. Vă mulțumesc.”
Dl. Consilier local Novac Marius – ”mi se pare normal să mă abțin de la vot pentru că am
afaceri în domeniul acesta și aș putea să am o anumită incompatibilitate dacă votez o astfel de
hotărâre. Expertiza și experiența ar putea să fie folositoare.”
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință– ”spuneți dl. Novac ce aveți de spus. Chiar
dacă a făcut precizarea dl. Secretar, v-o asumați.”
Dl. Consilier local Novac Marius – ”la art.12, zice de o taxă care se pune în zona A, de
exemplu, pentru activitățile de alimentație publică, de 20 lei/mp. Imediat dup începe activitatea de
comerț, cu 10 lei/mp, apoi anticariat, cultură sau divertisment cu 5 lei/mp. Eram curios cine are
impresia că pe alimentație publică se câștigă mai mult și de ce trebuie să taxăm mai mult alimentația
publică față de comerț. E mai mult decât aberant. Mai mult decât atât, la art.13, este o taxă între 10 si
25% din încasări. Raportul este sec, fără să specifice. În raport sunt 2 sume, una cu TVA și una fără
TVA. Va fi o ambiguitate și automat o să fie aplicate taxe la taxe. Vom taxa TVA-ul. Este aberant si
aici. Sunt lucruri care ar trebui mult mai mult studiate. Eu v-am explicat doar 2 ambiguități.”
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință– ”dl. Novac aveți de făcut un amendament la
acest proiect ? nu cred că puteți să îl faceți.”

Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este o întrebare foarte pertinentă, pentru că îi amintesc d-lui
Novac, fac apel la memoria domniei sale și a întregii echipe a Consiliului Local. Anul acesta am
discutat și am dezbătut împreună mai multe regulamente, printre care și acesta. Acum facem doar o
adăugire pentru a avea o serie de activități cuprinse în acest regulament și să putem desfășura la
nivelul orașului anumite activități. Drept urmare, am adus modificări acelui regulament, pe care l-am
discutat împreună. Vă reamintesc că și atunci art.12 a ridicat semne de întrebare și am convenit
împreună, ca până la sfârșitul anului înainte de a implementa acel articol, să-l ajustăm împreună. Asta
înseamnă că până luna viitoare, până la finalul lunii decembrie vom defini împreună dacă menținem
art.12, dacă menținem art.12 în forma aceasta sau ce modificări vom aduce. Foarte corectă observația
dumneavoastră dl. Novac, doar că acolo trebuie să analizăm și din punctul meu de vedere și sunt
convins că vom găsi cea mai bună soluție. Nu ținem cu ardoare la acel articol, va trebui să îi dăm o
formă mai bună sau o să renunțăm la el, deci aveți dreptate. ”
Dl. Consilier local Novac Marius – ”mulțumesc”.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT cu 15 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard), dl. Consilier local Novac Marius
nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
295 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.8 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de
iluminat public din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36039 din 10.11.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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 APROBAT cu 15 voturi Pentru și 4 voturi Abtinere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac
Marius);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
296 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.9 pentru neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Piatra Neamț,
str. Paharnicului nr.3, jud.Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36047 din 10.11.2021 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 APROBAT cu 15 voturi Pentru și 4 voturi Abtinere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac
Marius);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
297 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.10 privind aprobarea documentației de atribuire aferente contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din
Zona 1, jud.Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33630 din 21.10.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 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 APROBAT cu 18 voturi Pentru, dl. Gavrilescu Bogdan nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
298 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință– declară
închise lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință– SS Indescifrabil
D-na Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil
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