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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 25.02.2021 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

- DESFĂȘURATĂ ON-LINE -  
 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, 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 

Dispoziţia Primarului nr.243 din 18.02.2021, 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 vor 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 prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. 

Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan, dl. Viceprimar Irimia Marius şi 20 consilieri locali. 

Președintele de ședință – dl. Constantin Teodorescu,  d-na Oana Sârbu - Secretarul General 

al Municipiului, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul 

Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic 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. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Vlad Tudor 

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

audiovizuale. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință constată faptul că, urmare a apelului 

nominal, la ședință participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

D-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului supune la vot,  procesul verbal 

al ședinței ordinare din 28.01.2021, care a fost aprobat cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (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, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local Șerban 

Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina). 

 D-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului – ”vreau să vă informez faptul că 

Instituția Prefectului a comunicat astăzi, 25.02.2021, adresa nr.5939/24.02.2021, având ca obiect 

executarea procedurii prealabile asupra HCL nr.334/21.12.2020 privind alegerea viceprimarului 

Alin-Ștefan Lehăduș, prin care solicită Primarului, Secretarului General și spre știința Consiliului 

Local, inițierea unui proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.334/21.12.2020.  

 În motivarea demersului mai-sus menționat, se invocă încălcarea prevederilor Codului 

Administrativ art.152 alin.(2) și art.204 alin.(2) și (3). Raportat la solicitarea Instituției Prefectului 

considerăm că operațiunea de revocare a actului administrativ supus verificării, nu poate fi efectuată 

în condițiile cerute de Prefect, deoarece respectivul act administrativ a intrat în circuitul civil, acesta 

producându-și efectele de la data comunicării. 

 Instituția revocării actelor administrative este reglementată prin Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, respectiv art.1 alin.6, care prevede faptul că: ”actul administrativ 

pretins nelegal, nu mai poate fi revocat de către autoritatea publică emitentă, în situația în care actul 

a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice”. 

 Totodată, operațiunea revocării este tratată și în conținutul art.7 alin.(5), unde se reiterează 

faptul că revocarea nu este posibilă în cazul actelor administrative, care au intrat în circuitul civil. 

 Având în vedere impedimentele de ordin legal mai-sus prezentate, vom formula în același 

sens răspunsul către Instituția Prefectului.  



 Cu privire la somația depusă de grupul de consilieri locali PSD, PMP și ALDE în cursul 

zilei de astăzi, prin care se solicită, de asemenea, inițierea unui proiect de hotărâre având ca obiect 

aceeași operațiune administrativă a revocării, apreciem că impedimentele legale privitoare la 

imposibilitatea revocării unor acte administrative intrate în circuitul civil sunt aplicabile și în 

această situație. 

 În încheiere, având în vedere faptul că esența divergenței de opinie constă în modalitatea 

diferită de interpretare a unor texte de lege, considerăm că instanța este cea mai în măsură să se 

pronunțe și să tranșeze de o manieră obiectivă aspectele aflate în divergență. 

 Punctul de vedere prezentat aparține Secretarului General al Municipiului și al Primarului, 

iar în situația în care Consiliul Local nu împărtășește această opinie, în virtutea dreptului de 

inițiativă legislativă prevăzut în Codul Administrativ, poate iniția oricând proiecte de hotărâre 

având ca obiect aprobarea celor solicitate în somația depusă. Mulțumesc.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”mulțumesc d-nei secretar pentru informațiile 

aduse la cunoștința Consiliului Local, dar consider că în acest moment Primăria este într-o situație 

rea și nu cred că cetățenii municipiului Piatra Neamț merită să fie duși într-o degringoladă în 

perioada următoare, nu cred că este normal ca, consilierii locali trimiși în Consiliul Local de 

cetățenii municipiului Piatra Neamț să fie obligați să voteze hotărâri ale Consiliului Local ilegale, 

pentru că astăzi considerăm că votăm proiecte de hotărâre care nu sunt legale. De aceea grupul 

consilierilor locali PMP au decis să nu voteze Procesul Verbal al ședinței anterioare, și în 

continuare vom boicota următoarele ședințe ale Consiliului Local și următoarele proiecte puse pe 

ordinea de zi. Atâta timp cât discutăm de o ilegalitate la alegerea viceprimarilor, nu putem accepta, 

ca pe ordinea de zi a ședinței consiliului local să vedem proiecte inițiate de viceprimari, care nu 

sunt legitimi. Eu consider că cetățenii municipiului Piatra Neamț așteaptă de la Consiliul Local cu 

totul și cu totul altceva și așteaptă o normalitate. Dacă ne aducem aminte în anul 2020 au fost 

partide și colegi din Consiliul Local, care au solicitat să intrăm în normalitate. O Românie normală, 

un județ normal, un Piatra Neamț normal ! Îmi rezerv dreptul de a mă opri a vota ilegalități în 

Consiliul Local, până la îndreptarea situației create de majoritatea actuală din Consiliu Local. 

Domnule Președinte, vă rog respectuos, să aplicați legea și să nu încercați să creați o nebuloasă în 

mintea cetățenilor. Personal, nu voi vota nici un proiect din această ședință.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”înțeleg că până acuma ați votat, dar de 

astăzi nu mai votați. Sunteți altfel, decât ați fost până acum.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”sunt același om devotat, dar vreau să votăm 

lucruri clare, lucruri care aduc binele cetățenilor”. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință- ”am înțeles. Până acum ați votat 

împotriva cetățenilor și de acum votați pentru cetățeni. Vă mulțumesc.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am votat ca și dumneavoastră pentru binele 

cetățeanului. Nu mai faceți constatări dumneavoastră în numele meu”. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință- dă cuvântul d-nei consilier local Luca-

Moise Florentina. 

D-na consilier local Luca-Moise Florentina – ”bună ziua tuturor colegilor, vorbesc în 

numele consilierilor locali PSD și îmi exprim disprețul față de felul în care dl. Primar continuă să 

sfideze legea și astăzi nu se regăsește o suplimentare a ordinii de zi pentru a lua act de demisia d-lui 

Harbuz, de recunoaștere a unei decizii oficiale ale Prefectului Județului Neamț. Ieri a fost 

conferința de presă și astăzi s-a primit la primărie, în timp util pentru a înainte proiectele de 

hotărâre privind aceste aspecte. Mă refer la situația constatării demisiei și vacantarea locului de 

consilier local, în ceea ce-l privește pe colegul nostru Liviu Harbuz, aici prezent și astăzi, în ședința 

de consiliu local. D-le Președinte, d-na Secretar vă rugăm frumos să nu continuăm cu obrăznicia și 

să nu ne batem joc de oraș ! Să nu ne batem joc de oameni și să acționați după bunul plac al 

dumneavoastră ! Vă cer să explicați public jocurile pe care le faceți, public să le cereți scuze 

pietrenilor pentru că de la preluarea mandatului d-lui Primar Carabelea, persistati în greșeală și asta 

chiar Prefectul Județului Neamț a menționat și ieri și azi, într-un cadru oficial. Eu zic să ne ducem 

la îndeplinire mandatele de consilieri locali, așa cum trebuie, să ne respectăm jurământul față de 

Biblie și Constituție, față de cetățenii care ne-au votat. Nu blocați acest oraș, care are nevoie de 

ajutor. Vă mulțumesc !” 



Dl. Primar Andrei Carabelea – ”se pare că boicotul și presiunea la care este supusă 

conducerea primăriei și felul în care unii din membrii consiliului local, astăzi, tratează proiectele de 

dezvoltare a orașului și funcționarea administrației locale, arată niște slăbiciuni și fac apel la 

decență și la colaborare. Imi pare rău că nu îmi funcționează camera, pentru că aș fi vrut să vedeți 

că vă transmit cu sinceritate acest lucru. Vă rog domnilor consilieri PSD și PMP să încetați boicotul 

și să renunțați la presiunea pe care o faceți asupra conducerii primăriei și asupra secretarului 

municipiului. Ați mers prea departe și consider că trebuie să ne orientăm spre colaborare și pe 

principii de decență. Vă mulțumesc. Înainte de începerea ședinței doresc să suplimentez ordinea de 

zi cu proiectele de hotărâre nr.29 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 

de consilier local al d-lui SAUCIUC Cristian și declararea loculului vacant și nr.30 privind darea în 

folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a unor imobile din incinta 

Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, situat în B-dul Traian nr.31, până la sfârșitul anului 2023.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogan – ”Dle Primar, vă rog frumos, la fel de respectuos și 

sincer, să intrați într-o normalitate și să gândiți cu sufletul la cetățeni, să nu ne mai puneți la colț, 

pentru că noi nu vrem decât o normalitate în acest consiliu local și vrem ca primăria municipiului 

Piatra Neamț să funcționeze pe principii clare, care să dea încredere și dezvoltare acestui oraș. Vă 

mulțumesc.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”o să vă rog să vorbiți o singură dată. 

Dau cuvântul d-lui consilier local Florescu Purcariu Liviu” 

Dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”din partea consilierilor locali PSD, noi dorim 

o normalitate, tocmai de aceea noi boicotăm ședința de consiliu local, deoarece dl. Liviu Harbuz nu 

mai are dreptul să participe la această ședință, ținând cont că și-a depus demisia, exact cum a 

precizat și dl. Prefect, demisia începe să-și producă efectele de la momentul înregistrării. Această 

demisie a fost înregistrată pe data de 21.12.2020. De atunci, dumneavoastră aveați obligația ca 

primar, să introduceți pe ordinea de zi un proiect de constatare și vacantare al locului de consilier 

local. Nu există retragere în Codul Administrativ sau termeni sau mențiuni. Dl. Harbuz și-a dat 

demisia în baza art.204 alin.1 lit.a), așa cum a spus și dl. Prefect. Noi ne dorim o normalitate, 

tocmai de aceea, am cerut introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Dorim să se facă lucruri 

bune în acest oraș, dar nu dorim să fim părtași la niște ilegalități.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”este dreptul dumneavoastră să 

boicotați sau să nu votați această ședință. Dau cuvântul d-lui consilier local Șerban Valentin.” 

Dl. consilier local Șerban Valentin – ”bună ziua dragi colegi, domnule Președinte, domnule 

Primar. Vă înțeleg punctul de vedere, dar și noi, consilierii PMP, suntem de acord că trebuie făcute 

lucruri bune pentru cetățenii orașului Piatra Neamț, dar în același timp, consider că ședințele 

consiliului local sunt ilegal constituite și din acest punct de vedere nu voi vota astăzi proiectele de 

hotărâre.” 

D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”în spirit de solidaritate cu colegii mei, voi 

ruga pe dl. Curelaru -Secretar al comisiei de specilitate să transmită votul comisiei în ședința de 

astăzi. În calitate de președinte al comisiei, astăzi nu voi exprima avizul de legalitate sau 

nefavorabil al proiectelor. Il rog pe dl. Secretar să suplinească acest aspect față de mine. Din 

punctul meu de vedere, până ieri data ședinței, Ordinul Prefectului era necunoscut. Ședința comisiei 

juridice s-a ținut în absența Ordinului Prefectului. Astăzi avem acest Ordin al Prefectului care ne 

interzice să funcționăm. Avem un consilier care și-a dat demisia, drept urmare va trebui să ținem 

cont de această chestiune, nu este un act de lașitate, de a neglija  dorința cetățenilor, dar trebuie să 

ținem cont măcar de Ordinul Prefectului. Imi cer scuze, eu sunt în mașină, nu conduc eu, ca să nu 

dau apă la moară presei și îmi exprim în continuare poziția de neaprobare în ce privește nelegala 

constituire a consiliului local. Mulțumesc.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”Nu-mi aduc aminte să fie un Ordin al 

Prefectului.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogan – ”Domnule Președinte, nu ați fost informat ? Pe 

grupul consilierilor locali a fost pus Ordinul Prefectului. Nu mai știți să citiți ? Vă plătesc eu o 

pereche de ochelari să puteți citi. Haideți să nu ne luăm la mișto. Vă mulțumesc.” 

Dl. Consilier local Obreja Mihai – ”este o adresă de la Prefect. Nu este un Ordin al 

Prefectului”. 



Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință –  ”așa este, nu există nici un Ordin al 

Prefectului. Vă rog să vorbiți o singură data.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”continuăm să mergem pe aceeași cale, care nu 

este legală. Demisia d-lui Harbuz trebuie să opereze de la momentul introducerii acestei demisii”. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință -  dau cuvântul d-lui consilier local 

Novac Marius. 

Dl. consilier local Novac Marius – ”avem nu numai o Românie fără hoție, dar să nu fie 

hoție nici în municipiu Piatra Neamț și tot ce faceți, să faceți cu mâinile curate.” 

Dl. Consilier local Obreja Mihai – ”o sugestie pentru următoarele ședințe ale consiliului. 

Toate aceste intervenții să aibe loc la finalul ședinței, după închiderea ședinței, după ce votăm 

proiectele. Înțeleg nemulțumirea colegilor. În convocare este scris la punctul II că putem face 

intervenții.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință -  ”dacă nu putem continua, opresc 

microfoanele.” 

Dl. Consilier local Obreja Mihai – ”vroiam să spun că acel document nu este un Ordin al 

Prefectului, ci o adresă, este spre știința Consiliului Local, o înștiințare.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”și trecem peste o înștiințare, că așa se vrea.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogan – ”o înștiințare trebuie să-și îndeplinească scopul. 

Dacă dumneavoastră și domnul Obreja nu ia în considerare, atunci cred că ar fi normal și civilizat 

să vă vedeți de drumul dumneavoastră în viața privată.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”și acea înștiințare era obligatorie să intre pe 

ordinea de zi a primei ședințe de consiliu local. Această ședință este prima ședință după primirea 

acelei înștiințări.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință -  ”dumneavoastră ați ascultat ce a zis    

d-na secretar la început ?” 

Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”alături de colegii mei, îmi exprim indignarea 

față de documentele primite de la Instituția Prefectului. Facem mișto pentru a avea o atitudine 

iresponsabilă față de cetățenii din oraș. Ne-au trimis în Consiliul Local pentru a respecta legea și a 

pune în aplicare toate proiectele din campania electorală. Dacă considerați că este necesar să 

continuați această atitudine nelegală, noi nu suntem de acord și nu vom vota nici un proiect din 

această ședință. Vă mulțumesc.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință -  dă cuvântul d-nei Oana Sârbu - 

Secretar General al Municipiului. 

D-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului – ”vreau să aduc la cunoștința 

tuturor, faptul că ce se întâmplă astăzi, neluarea unei decizii cu privire la plângerea prealabilă 

efectuată de prefect, nu se întâmplă pentru prima dată la Consiliul Localal Municipiului Piatra 

Neamț, anul trecut Prefectul a făcut o plângere prealabilă pentru o Hotărâre de Consiliu Local 

privind taxele și impozitele pentru anul 2020, Consiliul Local nu a fost de acord cu poziția 

Prefectului. Prefectul a atacat-o în instanță, în aceeași procedură pe care am prezentat-o și eu astăzi. 

Ca urmare, Instituția Prefectului a pierdut procesul și Hotărârea de Consiliu Local a rămas în 

vigoare așa cum a fost ea aprobată în Consiliu Local. Nu este vorba de o ilegalitate, ci despre  o 

procedură, pe care noi o considerăm că instanța este cea mai în măsură să tranșeze în legătură cu 

opiniile diferite ale juriștilor primăriei și ale juriștilor Instituției Prefectului. ” 

D-na consilier local Luca-Moise Florentina – ”și treceți peste ordinul prefectului. Juriștii din 

primărie sunt mai presus de ordinul prefectului și de cuvântul prefectului.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”mai dorește cineva să ia cuvântul ?” 

D-na consilier local Luca-Moise Florentina – ”un alt mandat, alți consilieri, alte persoane, 

cu speța actuală. Ședința de astăzi, constituirea și convocarea, cu membrii aici de față, cu dl. 

Harbuz prezent în cadrul ședinței, cu dl. Lehăduș în calitate de viceprimar, cu proiecte de hotărâre 

pe ordinea de zi semnate în calitate de viceprimar, sunt o ilegalitate d-na secretar. Vă rog să ne 

explicați public acest lucru.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință –dă cuvântul d-lui consilier local Harbuz 

Liviu. 



Dl. consilier local Harbuz Liviu – ”aș vrea de la început să clarificăm un aspect. Nu vorbim 

despre un ordin al prefectului, vorbim despre o informare în procedură prealabilă. Acesta este titlu 

și statutul documentului. Să nu mai vorbim de ordin, pentru că acesta nu există. Am un mesaj 

pentru dl. Bogdan Gavrilescu. Dl. Bogdan Gavrilescu, tot ce ați făcut astăzi, este ca un autodenunț. 

Ați votat ilegal în prima ședință ? Cu bună știință ? Ați încălcat legea ? Ați susținut o ilegalitate, așa 

cum spuneți dumneavoastră ? ” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogan – ”astăzi dacă votez, susțin o ilegalitate.” 

Dl. Consilier local Harbuz Liviu – ”pentru d-na Flori, vreau să precizez că nu ați fost atentă, 

nu ați citit cum trebuie. Și pentru dl. Florescu, care este avocat, am scris eu că îmi dau demisia ? 

Era o înștiințare, nu era o demisie. O înștiințare referitor la o intenție, care era conformă. Ulterior 

am venit și cu precizările. La art.204, articolele respective, în care spuneam că îmi voi da demisia 

în cadrul procedurii, în care prefectul trebuia în 30 de zile să emită un ordin, prin care să vacanteze 

postul. Adică ulterior se va vacanta postul printr-o hotărâre de consiliu local. Să avem proprietatea 

termenilor, nu avem un ordin al prefectului, avem o informare în procedură prealabilă. Lucrurile 

sunt clare, nu aș vrea să inflamăm cetățenii, și dumneavoastră vă doriți ca cetățenii să aibe parte de 

un consiliu local, care să fie în slujba lor. Vă doriți o administrație amputată, doar pe criterii 

politice, nu vă doriți 2 viceprimari și pentru asta, faceți niște jocuri politice, care depășesc limita 

bunului simț.Vă mulțumesc foarte mult.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”d-le Harbuz, am citit foarte atent acea hârtie a 

dumneavoastră și intenția de a demisiona, o dată ce a fost înregistrată la registratura primăriei, este 

demisie pentru că ați și precizat articolul din lege. Numai că nu ați pus o literă, ați lăsat așa în coadă 

de pește. Intenția de a demisiona este foarte clară, o dată ce ați depus-o și ați înregistrat-o la 

registratura primăriei, înseamnă că ați dorit să demisionați. Nu există demisia prin Ordinul 

Prefectului. Nu există aceste noțiuni. Dumneavoastră ați depus o demisie în baza art.204 alin.1 

pct.a), scrie demisie. Este clar că v-ați depus o demisie. Și cei din aparatul primăriei au luat-o ca 

atare și au înregistrat proiect pe ordinea de zi privind constatarea și vacantarea. Dumneavoastră prin 

acest circ ieftin, vă faceți de râs și continuați. Ați fost declarat incompatibil. ” 

Dl. Consilier local Harbuz Liviu – ”Florescule nu vorbi cu mine așa, fii respectuoas, că eu 

te-am respectat.Nu îmi spune mie că ma fac de râs.  Ești incompetent juridic.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”ați fost declarat de trei ori incompatibil și tot 

dumneavoastră aveți tupeul să veniți și să spuneți că sunteți membru în Consiliul Local. Ați semnat 

o demisie, doar credeți că toți ceilalți sunt proști ? 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”eu zic să oprim aici cu toate aceste 

lucruri și să ne vedem de treabă.” 

Consilierii locali: dl. Florescu Purcariu Liviu, dl. Gavrilescu Bogdan, dl. Grigoraș 

Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Minuț Eduard, dl. Novac 

Marius, dl. Șerban Valentin și d-na Tatomir Alina Mihaela nu participă la dezbaterea 

proiectelor de hotărâre și au părăsit ședința de consiliu local. 

Dl. Constantin Teodorescu - 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 Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.1, nr.17 și nr.30. 

  

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  

 1.HOTĂRÂRE privind administrarea imobilelor proprietate publică a municipiului Piatra 

Neamț în care funcționează învățământul  preuniversitar de stat; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței instituționale pe 

paginile de internet ale municipiului Piatra Neamț, ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, precum și ale întreprinderilor publice – 

societăți comerciale la care municipiul este acționar majoritar; 

           - iniţiatori – Grupul consilierilor locali USR PLUS: d-na Tofan Ramona, dl. Irimia 

Marius și dl. Asandei Alexandru Constantin 



  3.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan  

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției " Centru de zi "Primii pași"”, str. Progresului nr. 37, Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 5.HOTĂRÂRE 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 Lehăduș Alin Ștefan 

 6.HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe anul 2021 a 

sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona 

întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânatori”/RO0015, finanțat în 

cadrul mecanismului financiar SEE; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbană a coridorului secundar de 

mobilitate pe axa est-vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai, strada Dimitrie Leonida), cod SMIS 126609, 

precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia, faza DALI revizuit;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți proiectului „Reorganizarea coridorului principal  de mobilitate urbană 

pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu,  Bulevardul Traian)”, cod SMIS 

126604, faza DALI revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reorganizarea coridorului principal  de 

mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu,  Bulevardul 

Traian)”, cod SMIS 126604, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia, faza DALI 

revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice  și menținerea acestora în funcțiune 

pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra 

Neamț și a tarifelor aferente prestării serviciului; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 11.HOTĂRÂRE  privind monitorizarea sistematică a activităţii societăţilor  comerciale la 

care  Municipiul Piatra Neamţ este acţionar unic sau majoritar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE  pentru modificarea H.C.L. nr. 309 din 26.09.2019 privind înființarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Etajare parțială construcție cu 

destinația locuințe colective, schimbare funcțiune din L1a în L2a” pe terenul proprietatea S.C. 

TG&TC CONPROD S.R.L., situat pe str. Luceafărului nr. 71; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 

situat în Bd. General N. Dăscălescu nr. 15, bl. T1, sc. F – teren cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE  pentru apartamentarea în două loturi a imobilului identificat prin NC 

68246; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE  privind darea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al 

Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. 

Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare Birou Siguranță Școlară și Birou pentru Protecția Animalelor; 



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind schimbarea temporară a destinației unor imobile aflate în 

proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, a unor spații din incinta Stadionului Municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr. 18; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE   privind darea în folosință gratuită, către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Neamț, a unor bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare ale activității Poliției Locale 

Piatra Neamț și a indicatorilor de performanță pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranța publică a 

municipiului Piatra Neamț pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.32468/31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 23.HOTĂRÂRE privind aprobarea predării în administrarea Poliției Locale Piatra Neamț a 

unor sisteme de supraveghere video și aprobarea regulamentului de utilizare a acestora; RETRAS 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 24.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 5 autorizaţii taxi 

pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi cu vehicule adaptate 

transportului persoanelor cu dizabilități; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ”Călător prin România”, 

în vederea realizării prezentărilor multilingve ale monumentelor de patrimoniu și ale obiectivelor 

turistice din Piatra Neamț, precum și a montării/realizării plăcuțelor turistice digitale care conțin cod 

QR, în proximitatea acestora; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 28.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 158 din 28.05.2015 privind aprobarea listei 

cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamț, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Adresa nr.5939 din 25.02.2021 prin care Instituția Prefectului – jud.Neamț aduce la 

cunoștința Consiliului Local faptul că s-a declanșat procedura prealabilă la HCL nr.334 din 

21.12.2021 privind alegerea unui viceprimar; 

2. Răspunsul Instituției Prefectului – jud. Neamț nr.5936 din 25.02.2021 cu privire la 

petiția depusă de grupul consilierilor local PSD; 

3. Plângerea prealabilă nr.5376 din 22.02.2021, prin care grupul consilierilor local PSD 

solicită revocarea HCL nr.26 din 19.02.2021 privind alegerea unui viceprimar; 

4. Somația nr.5935 din 25.02.2021 depusă de către grupul consilierilor local PSD, PMP 

și ALDE; 

 



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

proiectul de hotărâre nr.1 privind administrarea imobilelor proprietate publică a municipiului Piatra 

Neamț, în care funcționează învățământul  preuniversitar de stat; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4832 din 16.02.2021 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. consilier local Filip Cezar propune următorul amendament: ”se poate aplica o reducere 

a tarifului de până la 25% pentru intervalul noiembrie-aprilie și de până la 50% pentru 

intervalul mai-octombrie”; 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință –supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, dl. Consilier local 

Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 27 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței instituționale pe 

paginile de internet ale municipiului Piatra Neamț, ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, precum și ale întreprinderilor publice – 

societăți comerciale la care municipiul este acționar majoritar;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4911 din 17.02.2021 emis de 

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

Economică – Serviciul Buget, Tehnologia Informațiilor; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune 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. 28 a Consiliului. 

   

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind stabilirea Planului de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Piatra Neamţ pentru anul 2021;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4487 din 12.02.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre în 

formă inițială, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 29 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției " Centru de zi Primii pași”, str. Progresului nr. 37, Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 5436 din 18.02.2021 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. 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. 30 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4427 din 17.02.2021 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. 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. 31 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind includerea în bugetul municipiului Piatra Neamț pe anul 2021 a 

sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona 

întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânatori”/RO0015, finanțat în 

cadrul mecanismului financiar SEE; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 3274 din 03.02.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Asandei Alexandru Constantin propune următorul amendament: 

”diminuarea sumei de 60.000 lei, la suma de 30.000 lei”. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu  unanimitate de voturi. 

 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. 32 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea proiectului, a valorii actualizate aferentă proiectului 

„Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest Etapa I (Bulevardul 9 Mai, 

strada Dimitrie Leonida), cod SMIS 126609, faza DALI revizuit, precum și a cheltuielilor necesare 

implementării acestuia; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 4961 din 17.02.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 33 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI revizuit) 

și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției din DALI revizuit pentru 

proiectul „Reorganizarea coridorului principal  de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul 

Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu,  Bulevardul Traian)” din municipiul Piatra Neamț, cod SMIS 

126604; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4957 din 17.02.2020 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 34 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea proiectului, a valorii actualizate aferentă proiectului 

„Reorganizarea coridorului principal  de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, 

Piața Mihail Kogălniceanu,  Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604, faza DALI revizuit, precum și 

a cheltuielilor aferente implementării acestuia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4959 din 17.12.2020 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 35 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea Contractului nr.4391 din 12.02.2021 de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice  și menținerea 

acestora în funcțiune pe timp de polei sau îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț, precum și a tarifelor aferente prestării serviciilor; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4513 din 12.02.2021 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 36 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind monitorizarea sistematică a activităţii societăţilor  comerciale la 

care  Municipiul Piatra Neamţ este acţionar unic sau majoritar; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4818 din 16.02.2021 emis de 

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

Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3și 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. 37 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 pentru modificarea H.C.L. nr. 309 din 26.09.2019 privind înființarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5678 din 23.02.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 38 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Etajare parțială construcție cu 

destinația locuințe colective, schimbare funcțiune din L1a în L2a” pe terenul proprietatea S.C. 

TG&TC CONPROD S.R.L., situat pe str. Luceafărului nr. 71; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4179 din 10.02.2021 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.2 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. 39 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, 

situat în Bd. General N. Dăscălescu nr. 15, bl. T1, sc. F – teren cotă parte indiviză; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4322 din 11.02.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru, întrucât numărul de voturi necesar pentru adoptarea 

proiectului de hotărâre este de 16 voturi Pentru. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind apartamentarea în două loturi a imobilului identificat prin NC 

68246; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4423 din 12.02.2021 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. 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. 40 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.16 privind darea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al 

Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. 

Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare Birou Siguranță Școlară și Birou pentru Protecția Animalelor; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4198 din 11.02.2021 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. 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. 41 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind schimbarea temporară a destinației unor imobile aflate în 

proprietatea publică a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4768 din 16.02.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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 12 voturi PENTRU, dl. consilier local Mihai Obreja nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 42 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, a unor spații din incinta Stadionului Municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr. 18; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5056 din 18.02.2021 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. 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. 43 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind darea în folosință gratuită, către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Neamț, a unor bunuri mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4903 din 17.02.2021 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. 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. 44 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea criteriilor de evaluare ale activității Poliției Locale 

Piatra Neamț și a indicatorilor de performanță asociați, pentru anul 2021;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5434 din 22.02.2021 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. 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. 45 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind modificarea și completarea Planului anual de ordine și siguranță 

publică a municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.211 din 27.08.2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5433 din 22.02.2021 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. 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. 46 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.32468/31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5218 din 18.02.2021 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

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

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian propune următorul amendament: ”prelungirea 

contractului cu 7 (șapte) luni, până la data de 28.02.2022”. 

 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. 47 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.24 pentru modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5269 din 19.02.2021 emis de 

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

Patrimoniu; 



 Comisiile de specialitate nr.1, 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. 48 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 5 autorizaţii 

taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi cu vehicule adaptate 

transportului persoanelor cu handicap;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5694 din 24.02.2021 emis de 

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

Patrimoniu;   

 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. 49 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5274 din 19.02.2021 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. 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. 50 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ”Călător prin România”, 

în vederea realizării prezentărilor multilingve ale monumentelor de patrimoniu și ale obiectivelor 

turistice din Piatra Neamț și a plăcuțelor turistice digitale care conțin cod QR; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4316 din 12.02.2021 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. 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. 51 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția 

Locală Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.4316 din 12.02.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 



 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 52 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al d-lui SAUCIUC Cristian și declararea loculului vacant; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5636 din 23.02.2021 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 - 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. 53 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean 

Neamț a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, situat în B-dul Traian 

nr.31, până la sfârșitul anului 2023; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5548 din 23.02.2021 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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 12 voturi Pentru, dl. consilier local Mihai Obreja nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 54 a Consiliului. 

 

 II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

    

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că 

un proiect de hotărâre privind postarea unor documente pe site-ul primăriei a fost adoptat acum 

câțiva ani și este asemănător cu proiectul de hotărâre nr.2, adoptat astăzi. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează consilierii locali că este vorba 

de o hotărâre a consiliului local aprobată în 2017 și care se referă doar la postarea documentelor 

referitoare la achizițiile publice. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS Indescifrabil 

 

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

 

 
Ds.II/1 ex./NP/10.03.2021 


