MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 41439 din 27.12.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 17.12.2021 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1 lit.a), 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.2414 din 13.12.2021, 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, dl. Viceprimar
Alin Lehăduș, dl. Viceprimar Irimia Marius, Secretarul General al Municipiului – dl. Dragoș
Ștefan și 21 consilieri locali.
Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a
Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, d-na Oana Sârbu - Șef
Serviciu Administrație Publică Locală, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asistență Socială, dna Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Irina Știrbu – Director Direcția Patrimoniu,
d-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite, d-na Cristina Iorga – Direcția
Dezvoltare și Implementare Proiecte, dl. Harbuz Liviu – Director Cabinet Primar, dl. Gabriel
Muraru - Șef Serviciu Comunicare și un reprezentat al mass-mediei audiovizuale.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la
ședință sunt prezenți 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Primar Andrei Carabelea informează Consiliul Local că retrage de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre nr.22 și suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr.41.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu
modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.21.
Dl. Consilier local Curelaru Iulian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.35.
Dl. Consilier local Ene Aurora informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.5.
Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.2.
Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.3.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin
care s-a aprobat alocarea unor sume de bani;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu POOL-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor Naturale SA (PAID), în vederea desfășurării în comun a unor campanii de informare a
populației;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
6.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Camera de Comerț și
Industrie Neamț, în vederea organizării Târgului „Expo Bunătăți Tradiționale”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente functiilor publice și
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din
subordinea municipiului Piatra Neamț, începând cu 01 ianuarie 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind completarea art.1 din HCL nr.53/2016;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
10.HOTĂRÂRE privind întocmirea documentației cadastrale de alipire pentru imobilele
cu NC 68246 și NC 68239 din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Marius Irimia
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de
iluminat public în municipiul Piatra Neamț - etapa a III-a”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț în cadrul
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public – finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea
obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public
in Municipiul Piatra Neamț-etapa a III-a”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de
întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2022;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General aferent Proiectului Tehnic de
Execuție pentru obiectivul de investiții „Lucrări antieroziune drumuri și corectare torenți ce
afectează siguranța circulației, Parcul Cozla – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției Centru de zi „Primii Pași”, str.
Progresului nr.37, Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
16.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a
Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2022;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
17.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31/25.02.2021 privind reorganizarea
Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei, a statului de
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș

18.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
19.HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în
sold la 31.12.2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
20.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022,
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.2, proprietar CADARE
ANCUȚA CORINA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
21.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, P-ța Ștefan cel Mare nr.1, bl.C1, proprietar
SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
iniţiator – Primar Andrei Carabelea
22.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.64, proprietar COZMA
VIOLETA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
23.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.72, proprietar GORGOS
ALEXANDRU CONSTANTIN, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
24.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, proprietar PRICOP
DOREL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
25.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, Bd. 9 Mai nr.45, proprietar SC AVO GRUP
INVEST SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
26.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.22A, proprietar SC OZ-PN
INVESTMENT SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
27.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, proprietar VINCA
MANUELA, ca urmare a constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
28.HOTĂRÂRE privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la
nivelul municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
29.HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
(SVSU) al municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare
și funcționare al SVSU;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
30.HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de aprovizionare a populației
municipiului Piatra Neamț cu produse agroalimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau
război, valabil în perioada 2021-2024;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
31.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a
unui bun imobil teren, situat în str. Aurel Vlaicu, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
32.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț a
unui bun imobil teren, situat în Aleea Viforului f.n., în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
33.HOTĂRÂRE privind dobândirea, prin cumpărare, de către Municipiul Piatra Neamț a
terenului intravilan în suprafață totală de 313 m.p., situat în str. Bistriței f.n.;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
34.HOTĂRÂRE privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unor bunuri
imobile – terenuri, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
35.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele
aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a
imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2022;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
36.HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul
Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate ;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
37.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
38.HOTĂRÂRE privind stabilirea valorilor de inventar, valorilor de piață și vânzarea
directă a unor bunuri imobile – apartamente, obiective de investiții proprietate privată a statului –
locuințe ANL și terenuri cotă parte indiviză aferente acestora, proprietate privată a municipiului
Piatra Neamț, situate în str. Clement Pompiliu nr. 3;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
39.HOTĂRÂRE privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de
amenajare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi a celui de blocare,
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate
neregulamentar pe raza municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
40.HOTĂRÂRE privind desemnarea unui delegat care să facă parte din comisia locală de
recrutare-încorporare constituită la nivelul Centrului Militar Județean Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
41.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.319 din 26.11.2021 privind acordarea de
sprijin material cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru aproximativ 1.000 de copii aflați în
dificultate din municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra
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 execuției bugetare la data de 30.11.2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39550 din 10.12.2021 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 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (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);

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 327 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra
Neamț, pe anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39564 din 10.12.2021 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 328 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39520 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Economică;
Comisia de specialitate nr.4 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 329 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.4 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.38733 din 06.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Comunicare;
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. 330 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat cu POOL-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor Naturale SA (PAID), în vederea desfășurării în comun a unor campanii de informare a
populației;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39457 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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 22 voturi Pentru, d-na Consilier local Ene Aurora nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 331 a Consiliului.

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Camera de Comerț și
Industrie Neamț, în vederea organizării Târgului ”Expo Bunătăți Tradiționale”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39740 din 13.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Primar Andrei Carabelea –”75% din comercianții care participă la Târgul ”Expo
Bunătăți Tradiționale” să fie din jud.Neamț”.
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin propune următorul amendament: ”75% din
participanții Târgului ”Expo Bunătăți Tradiționale” să fie comercianți din jud.Neamț”.
Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot amendamentul formulat de
către dl. Consilier local Teodorescu Constantin, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10
voturi Împotrivă (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);
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi 15 voturi
Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 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);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 332 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.7 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din
subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39512 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Resurse Umane, Administrativ;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (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);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 333 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.8 privind completarea art.1 din HCL nr.53/2016;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39572 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 334 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.9 privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al
municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39571 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de
numărare a voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 23
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 23
Din care: Voturi Pentru: 21
Voturi Împotrivă: 2
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 335 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.10 privind întocmirea documentației cadastrale de alipire pentru imobilele
cu NC 68246 și NC 68239 din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39357 din 09.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Cadastru și Nomeclator Stradal;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 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. 336 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de
iluminat public în municipiul Piatra Neamț - etapa a III-a”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39416 din 10.12.2021 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. 337 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.12 pentru aprobarea participării municipiului Piatra Neamț în cadrul
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public – finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea
obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat public in
Municipiul Piatra Neamt-etapa a III-a”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39429 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
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. 338 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de
întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.38745 din 06.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 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. 339 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea Devizului General aferent Proiectului Tehnic de
Execuție pentru obiectivul de investiții ”Lucrări antieroziune drumuri și corectare torenți ce
afectează siguranța circulației, Parcul Cozla – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39077 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Tehnică;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 340 a Consiliului.

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.15 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției Centru de zi ”Primii Pași”, str.
Progresului nr.37, Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39421 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4 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. 341 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.16 privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a
Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39460 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisia de specialitate nr.4 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. 342 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.17 pentru modificarea HCL nr.31 din 25.02.2021 privind reorganizarea
Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei, a statului de
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările
ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39596 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția de Asistență Socială;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (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);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 343 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.18 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36397 din 15.11.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela propune următorul amendament: ”înlăturarea
sintagmei de 8% din cuprinsul art.462, 466 și art.472 și menținerea procentului de 10% a
bonificației pentru plata impozitului până la data de 31 martie 2022”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este o propunere foarte decentă, d-na cosilier. Scopul
acestei diferențieri este de a reduce din presiunea care se întâlnește și din cozile care se formează
acolo, la ghișeele de taxe și impozite și vrem să stimulăm prin măsuri active digitalizarea și
realizarea unor plăți la distanță a taxelor și impozitelor locale. Suntem în plin proces de a realiza
acest lucru și în format fizic, prin plăți la oficiile poștale. O să cer punctul de vedere al d-nei
director de la Direcția Taxe și Impozite, dacă putem include această bonificație de 10% pentru
alte modalități și încasare, exceptând ghișeele de la taxe și impozite. Practic să includem viitorul
serviciu, pe care îl vom realiza împreună cu Poșta Română”.
D-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite – ”această bonificație de 10%
s-ar putea include în hotărârea de consiliu local ca bonificație acordată, nu știu dacă în această
ședință sau urmează să facem noi o rectificare până la finalul anului, la hotărârea de consiliu local
care se va adopta astăzi. Ori mergem cu bonificația de 10% pe toate modalitățile de plată.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”trebuie să mergem pe o bonificație suplimentară, legea ne
permite o bonificație de maxim 10% și noi arătăm astăzi această direcție, la nivel de municipiu.
Trebuie să venim cu o diferențiere clară, care să favorizeze descentralizarea plăților față de
ghișeele de la taxe și impozite.”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”ideea era de a echilibra această bonificație și
pentru cei care nu reușesc sau nu au acces. Ideea este că cei care doresc să facă plata on-line și pot
să facă plata on-line, accesează această variantă”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vom avea modalități de plată inclusiv în format fizic,
descentralizate, prin oficiile poștale, de exemplu. Vom avea încă 4 ghișee suplimentare, aferente
fiecărui cartier în parte”.
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”proiectul de hotărâre spune că pentru plata la
ghișeu bonificația este de 8%, iar on-line bonificația este de 10%. Vrem ca plata la ghișeu să fie
tot de 10%. Asta era ideea amendamentului.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”exclus la ghișeele de la taxe și impozite. Pentru a
descentraliza acest proces, pentru a nu forma cozi”.
D-na Luca Moise Florentina – ”adică nu putem echilibra la Direcția Taxe și Impozite, dar
la Poșta Română se poate decongestiona? Așa cum zice d-na consilier Tatomir, sunt persoane
vârstnice care nu au acces la internet. Ce facem cu aceste persoane?”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”puteți să ne argumentați de ce la ghișeul de la
taxe și impozite este 8% și la ghișeul Poștei Române este de 10%, în condițiile în care acolo sunt
și alte cheltuieli? ”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în primele 3 luni ale anului se generează cozi foarte mari,
ceea ce duce la un discomfort major pentru cei care ajung acolo. Pentru a reduce, pentru a
descuraja formarea acestor cozi la ghișeele de taxe și impozite, pentru a reduce din presiunea care
se crează în această perioadă a anului, presiunea operatorilor de la taxe și impozite. Având toate
aceste instrumente, consider că este firesc să facem această diferențiere”.
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”vi se pare corect ca la ghișeul de la taxe și
impozite, cetațeanul care nu poate plăti on-line, să nu beneficieze de bonificația maximă?”
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – ”vreau să întreb pe d-na Director de la
Direcția Taxe și Impozite, dacă se poate face o diferențiere în ceea ce privește bonificația pe
categorii de vârstă ?”
D-na Claudia Grigorică – Director Direcția Taxe și Impozite – ”nu, nu se poate.”
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot amendamentul formulat
de d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela, care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru și 13
voturi Abținere (dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin
Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Curelaru Iulian, dl. Consilier

local Enache Nicolae Ciprian, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Irimia Marius,
dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan, dl. Consilier
local Obreja Mihai, dl. Consilier local Teodorescu Constantin, d-na Consilier local Tofan
Ramona, dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin);
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot proiectul de hotărâre în
formă inițială, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (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);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 344 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.19 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în
sold la 31.12.2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.40177 din 15.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 345 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.20 privind majorarea impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru
imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.2, ca urmare a constatării tehnice de
clădire și teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39066 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 346 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.21 privind majorarea impozitului pe clădire, începând cu anul 2022 pentru
imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, P-ța Ștefan cel Mare nr.1, bl.C1, ca urmare a
constatării tehnice de clădire neîngrijită;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39058 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Mihalcea Cristian nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 347 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.23 pentru majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul 2022
pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.72, ca urmare a
constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39063 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 348 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.24 privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul
2022 pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, ca urmare a
constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39055 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 349 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.25 privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul
2022, pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, Bd. 9 Mai nr.45, ca urmare a constatării
tehnice de clădire și teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39068 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 22 voturi Pentru, d-na Tatomir Alina Mihaela nu a participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 350 a Consiliului.

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.26 privind majorarea impozitului pe teren, începând cu anul 2022 pentru
imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Durăului nr.22A, ca urmare a constatării tehnice
de teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39071 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 351 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.27 privind majorarea impozitului pe clădire și teren, începând cu anul
2022, pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.14, ca urmare a
constatării tehnice de clădire și teren neîngrijit;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39051 din 08.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 352 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.28 privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale
la nivelul municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39449 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
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. 353 a Consiliului.
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.29 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
(SVSU) al municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare
și funcționare al SVSU;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39562 din 10.12.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – propune următorul amendament :
”Reformularea art.1: Art.1 – Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență (SVSU), ca structură specializată, fără personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț;
Și introducerea unui nou articol, respectiv art.4, care va avea următorul conținut:
Art.4 – Se împuternicește Primarul Municipiului Piatra Neamț - dl. Andrei Carabelea,
să încheie în numele Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, toate contractele și
documentele necesare funcționării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”;
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot amendamentul propus,
care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (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);
Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi
Abținere (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);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 354 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. Adrian Gabriel JUCAN - Președinte de ședință
Dl. Dragoș ȘTEFAN- Secretarul General al Municipiului
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