
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr. 41439 din 27.12.2021 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26.11.2021 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.2286 din 19.11.2021, 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 și Juridic, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asistență 

Socială, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Irina Știrbu – Director 

Direcția Patrimoniu, 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. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului supune la vot Procesele Verbale 

ale ședințelor din data de 28.10.2021 și 03.11.2021, care au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi. 

Dl. Primar Andrei Carabelea informează Consiliul Local că retrage de pe ordinea de zi 

proiectul de hotărâre nr.11 și suplimentează ordinea de zi cu proiectele de hotărâre nr.24, 25, 

26, 27 și 28. 

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 Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.3. 

Dl. Consilier local Curelaru Iulian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.9, nr.13 și nr.26. 

Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.21. 

 

 

I. DEPUNERE JURĂMÂNT – dl. Apetrei George 

 

II. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate, cu modificările și completările ulterioare;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de 

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

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor de la 

unele unități de învățământ preșcolar din municipiul Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul 

local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții  ”Amenajare Parc Aventura - Ștrandul din Municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Modernizare strada Călugărului – asfaltare și canalizare pluvială” – din municipiul 

Piatra Neamț; 

                   - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările 

și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului de aprobare a parteneriatelor 

încheiate cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de Evaluare Intermediară cu 

recomandări de optimizare și/sau modificare a RLU aferent PUG municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind declararea unui bun imobil – teren ca fiind bun de interes 

public local și înregistrarea acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț;    

RETRAS 
           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 12.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamţ, domeniul public; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

  13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public 

aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație 

decât cea de locuință, precum și pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor 

de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament, racordare la utilități și organizări de 

șantier; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

  14.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 – Viceprimar Alin Lehăduș 



  15.HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. XdataSoft 

S.R.L.; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra Neamț 

a unui bun imobil teren, situat în Bd. Republicii nr. 13, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind completarea prin act adițional a Contractului de concesiune 

nr. 2719 din 29.01.2002, actualizat până la data de 24.03.2006, încheiat cu S.C. Publiserv S.A.; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 18.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte 

componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț nr.35209/03.11.2021 

încheiat cu  Salubritas SA;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 20.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 “Cultură, 

recreere şi religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind acordarea unor prestații financiare excepționale pentru 

suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, pentru elevii aflați în 

dificultate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin material cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

pentru aproximativ 1.000 de copii aflați în dificultate; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 29.08.2019 privind aprobarea 

participării Directiei de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Lucrători 

de tineret competitivi pentru tinerii vulnerabili”; 

           - iniţiator –Viceprimar Alin Lehăduș 

 24.HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Parking SA pentru anul 2021; 

   - iniţiator –Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren 

situat în strada Mihai Viteazul nr.47A, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire creșă medie în municipiul Piatra Neamț, str. 

Mihai Viteazu nr.47A”; 

 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren 

situat în strada Lunca Bistriței nr.101, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire creșă mică în municipiul Piatra Neamț, str. 

Lunca Bistriței nr.101”; 

 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de ocupare a domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces la spații cu altă destinație decât cea de 



locuință, pentru lucrări de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare la 

utilități, organizări de șantier; 

 - iniţiator –Viceprimar Alin Lehăduș 

 28.HOTĂRÂRE aprobarea cofinanțării Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Petrodava” al județului Neamț, în vederea  organizării concursului pentru ocuparea a 2 posturi 

vacante de soldat profesionist, în cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț; 

 - iniţiator –Viceprimar Alin Lehăduș 

 

III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea 

de înlocuitor de drept al primarului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36843 din 17.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Serviciul Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune 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: 1 

 Voturi valabil exprimate: 22 

  Din care: Voturi Pentru: 12 

       Voturi Împotrivă: 10  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 299 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37193 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Serviciul Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune 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: 1 

 Voturi valabil exprimate: 22 

  Din care: Voturi Pentru: 22 

       Voturi Împotrivă: 0 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 300 a Consiliului. 
 



 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

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

reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de 

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

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37195 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Serviciul Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil și propune 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: 22 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 22 

  Din care: Voturi Pentru: 21 

       Voturi Împotrivă: 1 

 Dl. consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 301 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37358 din 22.11.2021 

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 unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 302 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor de 

la unele unități de învățământ preșcolar din municipiul Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul 

local; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36757 din 17.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Economică; 

 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. 303 a Consiliului. 
 



 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  

”Amenajare Parc Aventura - Ștrandul din Municipiul Piatra Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37234 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Tehnică; 

 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. 304 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Modernizare strada Călugărului – asfaltare și canalizare pluvială” – din municipiul 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37121 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Tehnică; 

 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. 305 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36535 din 17.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Taxe și Impozite; 

 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. 306 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind adoptarea Regulamentului de aprobare a parteneriatelor 

încheiate cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36817 din 17.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Biroul Comunicare; 



 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Curelaru Iulian nu a participat la 

vot; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 307 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind privind aprobarea Raportului de Evaluare Intermediară cu 

recomandări de optimizare și/sau modificare a RLU aferent PUG municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36980 din 18.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Urbanism și Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.5 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. 308 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului 

Piatra Neamţ, domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36263 din 11.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

 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. 309 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public 

aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație 

decât cea de locuință, pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor de 

săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare la utilități, organizări de 

șantier; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36392 din 15.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 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 Curelaru Iulian nu a participat la 

vot; 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 310 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 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.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37336 din 22.11.2021 

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. 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. 311 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi 

S.C. XdataSoft S.R.L.; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37332 din 22.11.2021 

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. 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. 312 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Piatra 

Neamț a unui bun imobil teren, situat în Bd. Republicii nr. 13, în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37181 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 313 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 pentru completarea prin act adițional a Contractului de concesiune 

nr. 2719 din 29.01.2002, actualizat până la data de 24.03.2006, încheiat cu S.C. Publiserv S.A.; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37010 din 18.11.2021 

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. 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. 314 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 

nr.35209 din 03.11.2021  de delegare prin concesiune a gestiunii activității ”Măturat, spălat, 

stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț, încheiat cu  Salubritas SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37189 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 315 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37160 din 19.11.2021 

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. 316 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, 

recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37170 din 19.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv  Biroul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.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. 317 a Consiliului. 



 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unor prestații 

financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport 

în comun, pentru copii aflați în dificultate, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37398 din 22.11.2021 

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. 318 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 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; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37403 din 22.11.2021 

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. 319 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 pentru modificarea HCL nr.260 din 29.08.2019 privind aprobarea 

participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Lucrători 

de tineret competitivi pentru tinerii vulnerabili”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37401 din 22.11.2021 

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. 320 a Consiliului. 
 



 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

SC Parking SA pentru anul 2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37446 din 23.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Economică; 

 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. 321 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren 

situat în strada Mihai Viteazul nr.47A, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire creșă medie în municipiul Piatra Neamț, str. 

Mihai Viteazu nr.47A”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37677 din 23.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Tehnică; 

 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. 322 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.26 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren 

situat în strada Lunca Bistriței nr.101, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire creșă mică în municipiul Piatra Neamț, str. 

Lunca Bistriței nr.101”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37610 din 23.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Tehnică; 

 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. 323 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea tarifelor de ocupare a domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces la spații cu altă destinație decât cea de 



locuință, pentru lucrări de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare 

la utilități, organizări de șantier; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37765 din 24.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

 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 Curelaru Iulian nu a participat la 

vot; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 324 a Consiliului. 
 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea cofinanțării Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, în vederea  organizării concursului pentru ocuparea a 

2 posturi vacante de soldat profesionist, în cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra 

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.37766 din 24.11.2021 

emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

respectiv Direcția Patrimoniu; 

 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. 325 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– SS Indescifrabil 

 

 

Dl. Dragoș ȘTEFAN- Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil 
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