
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.6397 din 01.03.2021 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 19.02.2021 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.245 din 

19.02.2021, 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, dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș, dl. Teodorescu Constantin - 

Președinte de ședință și 11 consilieri locali. Lipsesc: 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 și dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Șerban 

Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela. 

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, dl. Vlad 

Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente și un reprezentat al mass-mediei 

audiovizuale. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la 

ședință sunt prezenți 13 consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30.000 lei Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 și 

completarea HCL nr.21/28.01.2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unei facilități recreaționale și de 

vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei vieți active”; 

           - iniţiator –– Primar Andrei Carabelea 

  3.HOTĂRÂRE privind alegerea unui viceprimar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind alocarea sumei de 30.000 lei Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 și 

completarea HCL nr.21/28.01.2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5305 din 19.02.2021 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 



 Dl. Constantin Teodorescu - 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. 

24 a Consiliului. 
 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unei facilități recreaționale și de 

vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei vieți active”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5298 din 19.02.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - 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. 

25 a Consiliului. 
 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind alegerea unui viceprimar; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5280 din 19.02.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință propune alegerea pe d-lui Consilier local 

Irimia Marius Ioan în funcția de viceprimar. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret, iar ulterior fiecare consilier local prezent 

la ședință votează în cabina de vot special amenajată. 

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

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 13 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 13 

  Din care: Voturi Pentru: 13 

       Voturi Împotrivă: 0  

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că dl. Irimia 

Marius Ioan a fost ales viceprimarul municipiului Piatra Neamț. 

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

26 a Consiliului. 

  

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă 

declară închise lucrările şedinţei. 
 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS Indescifrabil 

 

D-na Oana Sârbu- Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil 
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