MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr. 18826 din 16.06.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.05.2021 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
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.868 din 20.05.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din
26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu
Local se pot desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru
împiedicarea răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din 23.03.2020.
La şedință sunt prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului și 20
consilieri locali. Lipsește: d-na Consilier local Luca Moise Florentina.
Președintele de ședință – dl. Mihai Obreja, 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 un
reprezentat al mass-mediei audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 20 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe
lucrările.
D-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului supune la vot procesele verbale
ale ședinței ordinare din 22.04.2021 și ale ședințelor extraordinare din 12.07.2021 și 17.05.2021,
care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dl. Primar Andrei Carabelea menționează că proiectele de hotărâre nr.26 și nr.29 au fost
retrase de pe ordinea de zi.
Dl. Obreja Mihai - 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 Novac Marius Gruia informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectelor de hotărâre nr.14 și nr.24.
Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.5.
Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.5 și nr.30.

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului municipiului
Piatra Neamț, pe anul 2020;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL,
pentru anul 2021;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA,
pentru anul 2021;

Inițiator –Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA, pentru
anul 2021;
- Inițiator –Primar Andrei Carabelea
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind gratuitatea la serviciile publice de
transport rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza
municipiului Piatra Neamț, pe tot parcursul anului calendaristic;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
6. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr.7/28.01.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul
Piatra Neamț;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor necesare dezafectării mobilierului urban și
stațiilor de așteptare aflate în proprietatea SC Troleibuzul SA și a municipiului Piatra Neamț și
efectuarea acestor lucrări în cadrul contractului de concesiune nr.2719/29.01.2002 încheiat între
municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea reorganizării, organigramei și a statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.5/28.01.2021 privind menținerea salariilor de
baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
din institutiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt, la nivelul
aferent al lunii decembrie 2020;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
10.HOTĂRÂRE privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a profilului
candidatului pentru societățile comerciale Locativserv SRL, Parking SA, Publiserv SA, Salubritas
SA;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
11. HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu Asociația Code for
Romania în vederea accesării unui model de digitalizare la nivelul administrației publice locale;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
12. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere
și religie” și din capitolul 65.02 ”Învățământ”;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Serviciul de
Ambulanță Județean Neamț în vederea asigurării serviciilor medicale de urgență la evenimentele
organizate de Municipiul Piatra Neamț în cursul anului 2021;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
evenimentelor de comerț stradal în municipiul Piatra Neamț;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și
întreținere spații verzi, aferente Contractului de concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat
între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul Piatra Neamț;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
16. HOTĂRÂRE pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil –
teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către Zugravu Elena-Daniela, Abăloaei
Ionuț și Abăloaei Vasile;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
17. HOTĂRÂRE privind stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor Piatra Neamț - Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra
Neamț, în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B;

Inițiator –Primar Andrei Carabelea
18.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ, domeniul public;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr. 12.559 din 22.04.2021, încheiată
între Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.A.;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
20.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională de Administrare
a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și către Garda Națională de Mediu, a unor bunuri imobile terenuri pentru stocarea și depozitarea bunurilor sechestrate și a mijloacelor auto confiscate;
Inițiator –Primar Andrei Carabelea
21.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2021;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități non-profit
de interes local;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între
municipiul Piatra Neamț și companiile specializate în servicii de reclamă și publicitate;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
24.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.192/23.07.2020 privind aprobarea
Regulamentului de ocupare a domeniului public/privat aparținând municipiului Piatra Neamț,
pentru terase sesoziere și comerț stradal;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
25.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului anual de realizarea serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din Municipiul
Piatra Neamț, pentru anul 2020;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
26.HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii în procent de 100% de la plata impozitului
pe clădiri datorat de către SC Salubritas SA, pentru imobilul toaletă publică din pasajul
subteran Curtea Domnească; RETRAS
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
27.HOTĂRÂRE privind atribuirea unei autorizații taxi, transportatorului autorizat
participant la procedura de atribuire din 14.05.2021, pentru realizarea serviciului de transport
persoane în regim taxi cu un autovehicul adaptat persoanelor cu handicap;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
28.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 16.620.104,58 lei;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
29.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Aqua Neamț, a unui spațiu în suprafață de 79,80 mp, din incinta
Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, cu destinația de
sediu; RETRAS
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
30.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea
învățământului preuniversitar de stat din Municipiul Piatra Neamț;
- Iniţiator – Primar Andrei Carabelea
-

II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15440 din 19.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 130 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru
anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15586 din 20.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 131 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA
pentru anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15588 din 20.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 132 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul
2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15590 din 20.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 133 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 pentru aprobarea Regulamentului privind gratuitatea la serviciile publice de transport

rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Piatra
Neamț, pe tot parcursul anului calendaristic;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11592 din 14.04.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Economică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”consilierii locali PSD-PMP-ALDE doresc
susținerea gratuității la serviciile publice de transport rutier pentru elevii din învățământul
preuniversitar autorizat de pe raza municipiului Piatra Neamț. În acest sens dorim câteva clarificări
la cap.III art.9 și art.10. Aici fac referire la decontarea făcută lunar de către municipiul Piatra
Neamț, pe baza facturilor întocmite de către operatorul de transport, iar la art.10 unitățile de
învățământ vor verifica beneficiarii din listele transmise de către operatori de transport și vor
transmite municipiului Piatra Neamț acordul pentru plata facturilor. În ce constă acest acord?
Conform legii educației naționale nr.226/2020, unitățile de învățământ aveau obligația să raporteze
pentru decont prezența fizică în clasă. Vrem să știm dacă aici se face referire la Acordul conform
prezenței fizice în clasă sau doar acordul pentru legalitatea legitimațiilor de elev.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”pentru legitimația de elev, nu pentru prezența la ore. Ar fi
fost indicat să facem această verificare în cadrul comisiilor, pentru că acum e impropriu să avem
răspunsurile pe masă fără să văd documentația.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”am cerut-o.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați cerut-o și nu ați primit-o să ințeleg?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert –”am primit un răspuns la modul că s-a făcut o
adresă la Ministerul Educației și nu s-a primit nici un răspuns până la această oră.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”când mai apar astfel de situații o să vă rog să mă chemați și
pe mine, pentru a mă asigura că se răspunde cu maximă claritate la orice întrebări aveți în calitate
de consilier local”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”vă mulțumesc”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”Legea nr.226/2020 este de modificare a Legii
nr.1/2011 a învățământului. La ministerul educației se gândește un proiect de ordonanță de urgență,
prin care să separăm naveta de ceea ce înseamnă transportul local. Este adevărat că este această
procedură ca școlile să informeze, dar copii pot circula în oraș, nu numai în drumul către școală.
Probabil vor avea un document, o legitimație, care le permite să circule în cadrul localității în baza
acestei hotărâri de consiliu local, prin care se asigură gratuitatea transportului. ”
Dl. Obreja Mihai - 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. 134 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind modificarea și completarea HCL nr.7/28.01.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16218 din 25.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 135 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind aprobarea efectuării unor lucrări în cadrul contractului de concesiune
nr.2719/2002 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14171 din 15.04.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 136 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea reorganizării, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15609 din 20.05.2021 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.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl.
Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl.
Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local
Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 137 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 pentru completarea HCL nr.25 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15775 din 21.05.2021 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.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu
Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia,
dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local
Tilea Andrei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 138 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a profilului candidatului
pentru societățile comerciale Locativserv SRL, Parking SA, Publiserv SA, Salubritas SA;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15634 din 20.05.2021 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 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia,
dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local
Tilea Andrei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 139 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu Asociația Code for Romania,
în vederea accesării unui model de digitalizare la nivelul administrației publice locale;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15301 din 19.05.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 140 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere și religie”
și din capitolul 65.02 ”Învățământ”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15640 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 141 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între municipiul Piatra
Neamț și Serviciul de Ambulanță Județean Neamț în vederea asigurării serviciilor medicale de
urgență la evenimentele organizate de Municipiul Piatra Neamț în cursul anului 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15604 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 142 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor
de comerț stradal în Municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15776 din 21.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat nefavorabil și propun respingerea proiectului
de hotărâre.
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre.
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”propun eliminarea din Cap.II art.8 a punctului 10
și la fel la Cap.III art.13 eliminarea punctului 1. Am să vi lergumentez pe scurt.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”acest regulament a fost 30 de zile în dezbatere publică. Am
făcut nenumărate apeluri la participarea acestei dezbateri publice, inclusiv către consilierii locali.
Nu puteați veni atunci și să participați la această dezbatere și să beniți cu toate aceste argumente
sau interpelări ? Mi se pare deplasat. Puteam să facem o dezbatere reală, într-un cadru special,
dedicat acestei dezbateri. Acum veniți în ședința de Consiliu Local.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia - ”în ședinta de Consiliu Local se pot elimina și
intervenția mea nu este nelalocul ei. Este ceva în neregulă ?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”acele puncte care vreți să le eliminați au fost discutate cu
reprezentanți din HoReCa, cu cetățeni vizați și cu oameni care au avut un punct de vedere pe aceste
subiecte.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”eu pot avea un punct de vedere ?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”cu siguranță. Ideea este că dacă ați fi fost onest, l-ați fi avut
atunci.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”sunt onest și sunt și în legalitate”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu am spus că este ilegal ce faceți, ci doar imoral”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia –”la fel de bine ne puteați invita ca și consilieri
locali, mai mult sau puțin onorifici și eventual să contribuim și noi cu niște sfaturi, dar nu a fost
cazul. Sunt niște chestii foarte simple, care toată lumea le-ar putea înțelege. Nu e o problemă de
moralitate. E vorba de faptul că la Cap.II art.8 pct.10 o societate comercială care și-ar dori să
închirieze un spațiu în cadrul evenimentelor care se desfășoară în oraș, în spațiul pentru comerț
stradal, trebuie să depună o declarație de propria răspundere precum că nu se află în litigiu cu
primăria. Dacă s-ar afla în litigiu cu primăria și eventual într-un timp de 2, 3, 4 luni de zile, după
acest eveniment, se va soluționa în favoarea societății, el practic a pierdut această oportunitate.
Adică mi se pare ridicol faptul că pentru că este în litigiu cu primăria și are șansa unei rezoluții
favorabile în instanță, el să nu poată participa în această perioadă la aceste evenimente și este
imoral, ca să nu spunem ilegal. La Cap. III art.13 pct.1 este vorba de o taxă pe care primăria dorește
să o impună. Intre 10 și 25% din încasările pe baza raportului Z. In acest punct nici măcar nu se
specifică la care sumă din raportul Z se va aplica această taxă procentuală. Raportul Z are în final o
cifră. Acea cifră este cu tot cu TVA. Ajungem să taxăm o sumă care déjà include TVA-ul pentru
vânzările unei societăți. Lăsăm la mâna administrației să impună taxa de 10, 20, 25 cât va dori, nu
știu pe criterii. Spune clar că va stabili primăria acest procent. Am făcut un calcul simplu. O
societate care închiriază 20 mp plătește o taxă de 20 lei/mp și în plus mai are o taxă suplimentară pe
raportul Z, impusă de primărie, de 20% , într-o vânzare de 2.000 lei/zi, nu rămâne cu nimic. Nu este
stimulativ pentru aceste societăți, din păcate.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”subiectele pe care le-ați atins sunt subiecte pe care le avem
în vedere pentru a le corecta la această ședință prin amendamente, pentru că au fost primite în urma
unor consultări publice, pe care noi am făcut-o vineri și nu am avut ocazia să le includem în
materialul de ședință. Au fost discutate în ședința comisiilor de specialitate, au fost prezentate și
sunt amendamente care urmează a fi făcute în cadrul acestei ședințe, înaintea votului.”
Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel –”vreau să fac un amendament la Cap.III art.13
punctul 1. Respectiv introducerea unui nou punct la art.14 Cap.III din anexa proiectului de
hotărâre, care să aibă următorul conținut: taxa variabilă prevăzută la art. 13 punctul 1 va fi
aplicată de la 01.01.2022 pentru situațiile în care cuantumul veniturilor realizate de comercianți
va depăși 1.000 lei/zi raportat la 1 m2 închiriat”.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”se pune problema verificării raportului Z sau
a cuantumului încasărilor pe zi. Din câte îmi aduc aminte atribuții de control economic și fiscal nu

au reprezentanții primăriei. Din acest punct de vedere verificarea documentelor contabile ale
agenților economici va fi de-a dreptul imposibilă. Drept urmare, acest cuantum nu va putea fi
verificat, iar taxa va trebui să aibă un alt criteriu de aplicare, nicidecum procent la încasările
agenților economici. Fie fixați o taxă într-un cuantum cert, fie procent din alt algoritm de verificare.
Din punct de vedere legal, nu aveți voie să faceți o asemenea greșeală. Au fost probleme vis-a-vis
de cei care au atribuții de control și nu ne încadrăm în situația asta, legal. ”
Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”raportul Z sau chiar raportul lunar fiscal se cer
și în cazul mall-urilor, pentru a justifica veniturile dintr-o lună. Chiar și în cazul mall-urilor ei nu au
atribuții de control, eventual o raportare la un document fiscal. Dacă comerciantul își asumă să
prezinte un document fals, este asumarea sa. Raportul Z poate fi prezentat în urma solicitării prin
contractul pe care îl face primăria cu comerciantul respectiv. ”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu –”dacă vă uitați în contractele cu mall-urile, este alt
sistem de monitorizare. În momentul în care vrei să verifici acte contabile, în momentul acela
trebuie să deții o calitate de control, pe care primăria astăzi nu o deține și nu văd cum va putea
calcula această taxă.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este vorba de o relație contractuală și nu este vorba de un
control efectiv. Nu mergem noi în control. Este vorba de un angajament reciproc, când se participă
la un eveniment public.”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”vă înțeleg foarte bine. Dar vă spunem din
experiența de viață și de activitate că este destul de complicat să mergeți la comerciant să îi cereți
aceste documente. Mergeți numai pe încredere? Să vă declare cât a vândut?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”va veni comerciantul la noi, fiind un eveniment organizat în
spațiul public.”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”când va veni? După terminarea evenimentului?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”da, în baza contractului. Pentru că va dori să participe și alte
evenimente ulterioare și astfel ne bazăm pe o relație onestă pe termen lung. Va fi un câștig
reciproc. Vă înțeleg jocul”.
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”nu este nici un joc. Chiar încercăm să facem
lucrurile ca oamenii. La semnarea contractului, nu poate să vină comerciantul la primăria Piatra
Neamț, să spună câte vânzări va avea. Doar după terminarea evenimentului, trebuie să vină și să
declare. În baza la ce? În baza raportului Z? Pe ce bază? Pe ce bază prezintă aceste documente
primăriei? Nu vreau să facem cu toții o greșeală. Punctăm acolo unde trebuie. Numai folosiți
sintagma că am face can can, că nu ne interesează, chiar vrem lucrurile să funcționeze. Ne cerem
scuze dacă v-am deranjat”.
Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”nu știu de ce se generează atâtea discuții pentru
un subiect destul de simplu pentru cei care sunt obișnuiți cu activitățile comerciale. Pur și simplu la
încheierea evenimentului, comerciantul are obligația de a depune la primărie copii după rapoartele
Z, pentru fiecare zi de derulare a evenimentului. Este o obligație conform contractului. Nu duce la
îndeplinire această obligație, va suporta niște sume, ci cât va considera primăria, vom vedea cum va
arăta contractul. Dar să ceri raportul zilnic de activitate cu vânzările dintr-o zi, nu este o acțiune de
control, ci o obligație contractuală”.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”ipoteza se pune în felul următor: dacă cu
rea-credință comerciantul numai aduce la finalul contractului raportul Z, suntem în imposibilitatea
de a-i calcula taxa procentuală. Pentru a ne putea proteja de astfel de situații, care inevitabil apar,
ar trebui să avem un plafon minim de taxare, care să fie completat de o sancțiune a neîndeplinirii
obligațiilor contractuale, în sensul de a fi adus raportul Z. În momentul în care să presupunem că ne
aflăm într-o astfel de situație, va trebui înaintată o acțiune în pretenții, care să-l oblige pe
comerciant să-și plătească datoriile către unitatea administrativ-teritorială. Nu vom putea în acel
moment să ne cuantificăm pretențiile, în lipsa documentelor contabile și în lipsa asumării de către
comerciant a raportului Z a încasărilor zilnice. Drept urmare sancțiunea este obligatorie prevăzută
și un tarif minim care să fie completat cu raportul Z, mergând pe buna-credință. De fapt, noi vrem
doar să protejăm încasările primăriei în urma unor astfel de evenimente. Aceasta era chestiunea
care trebuia să fie completată sau concretizată în momentul de față. Lu lipsa unei eventuale taxe,

dar trebuie făcute lucrurile, așa fel încât primăria să fie protejată de eventuala rea-credință a unor
comercianți, pentru că vrem nu vrem sunt și din aceștia.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”mi se pare foarte bună observația. Este foarte pertinent ceea
ce ați spus. Tocmai de aceea acest articol va intra în vigoare cu taxa variabilă de la 1 ianuarie 2022,
tocamai pentru a avea timp să clarificăm această situație. Până la 1 ianuarie 2022 vom găsi o
soluție, o să vă rog și o să vă implic în această discuție pentru a clarifica felul în care va decurge
acest proces cu aplicarea taxei variabile. Până la această dată vom percepe o taxă de 25 de lei/mp, o
taxă fixă. ”
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”mulțumesc pentru încredere”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”cu drag”.
Dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință – ”dacă am înțeles bine este un singur
amendament al d-lui consilier local Jucan Adrian Gabriel.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”și eu am formulat un amendament”.
Dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință – ”vă rog să-l reformulați”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”eliminarea cap.II art.8 pct.10 și Cap.III art.13
pct.1, pentru că nu sunt clare. ”
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”în sprijinul amendamentului d-lui Novac, am
discutat astăzi în cadrul comisiei vis-a-vis de litigii care ar pune în imposibilitate un comerciant să
participe la evenimente. V-am explicat că acele litigii pot fi soluționate în favoarea comerciantului
sau în favoarea unității administrativ-teritoriale. Ar trebui să aveți în vedere faptul că forma aceasta
de protejare a unității administrativ-teritoriale trebuie să îmbrace o altă formă, în sensul în care ar
trebui mai degrabă să avem în vedere o datorie ajunsă scadentă și neplătită de către comerciant. E
cea mai corectă formă de a îngrădi reaua credință a comercianților și de a-i împiedica să participe
atunci când au datorii. Litigiile sunt privite ușor general în momentul de față și ar trebui reformulat
acest proiect cu privire la datoriile ajunse scadente și neachitate. Pot fi cea mai corectă formă vis a
vis de litigiile care sunt în curs de soluționare și care practic suspendă punerea în executare a
oricărei forme de a se plăti datoria. Am discutat astăzi în ședința comisiei de specialitate și se
ajunsese la un acord în ceea ce privește forma de coerciție care nu e tocmai corectă.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ce a cerut dl. Novac a fost eliminarea acelui punct, iar acest
lucru este foarte îndepărtat față de discuția și rezultatul la care am ajuns dimineață. Prin urmare, am
să vă rog să propuneți amendamentul așa cum a fost el formulat dimineață și sunt convins că va
exista susținere în acest fel.”
Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”cel mai corect, pentru a găsi soluția cea mai bună,
ar fi bine să retragem proiectul de pe ordinea de zi și să facem contractl să sune așa cum trebuie, să
stea în picioare, să nu ne trezim cu alte probleme. Cred că ar fi soluția cea mai bună pentru toată
lumea, comercianții să fie interesați să vină la activitățile organizate de primăria Piatra Neamț.
interesul dumneavoastră și al nostru, ca și consilieri locali, este să avem o participare cât mai
numeroasă la aceste evenimente. Este soluția cea mai bună. ”
Dl. Primar Andrei Carabelea –”nu am să retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi,
pentru că va fi un proiect foarte bun și singura problemă care ar rămâne de clarificat este cea a
taxei variabile, pe care o vom rezolva împreună până la finalul acestui an. Cu amendamentul care îl
are de făcut d-na Tatomir, râmâne un regulament perfectibil, asupra căruia vom putea interveni,
însă eu am deplină încredere în impactul pozitiv pe care acest regulament îl va aduce asupra
evenimentelor organizate în spațiul public în Piatra Neamț”.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”încerc să reformulez amendamentul d-lui
Novac, în sensul eliminării punctului 10 art.8 Cap.II, respectiv declarația pe propia răspundere a
solicitanților și înlocuirea cu sintagma - agenților economici le este interzis să participe la
evenimente stradale, în situația în care au datorii scadente neachitate la unitatea administrativteritorială”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul d-lui Jucan Adrian
Gabriel, care a fost APROBAT cu 11 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local

Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei), 1 vot Abținere (dl. Consilier local
Grigoraș Adrian), dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu a participat la vot.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul d-nei Tatomir Alina
Mihaela, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Alui
Gheorghe Adrian), dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu a participat la vot.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
cele 2 amendamente ADOPTATE, care a fost aprobat cu 11 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl.
Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert), 6 voturi Abținere
(dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela
și dl. Consilier local Tilea Andrei), dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 143 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere
spații verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat între S.C.
C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15871 din 24.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Seviciul Investții și Gospodărie Comunală;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 144 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 pentru dobândirea de către Municipiul Piatra Neamț a unui bun imobil – teren, ca
urmare a renunțării la dreptul de proprietate de către Zugravu Elena-Daniela, Abăloaei Ionuț și
Abăloaei Vasile;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15483 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 145 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Piatra Neamț - Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț,
în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15483 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 146 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15481 din 20.05.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 15 voturi Pentru și 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț
Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 147 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind aprobarea Notei de negociere nr.12.559 din 22.04.2021, încheiată între
Comisia de negociere constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și S.C. Publiserv S.A;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15484 din 20.05.2021 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.
Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Tilea Andrei propune următorul amendament din partea grupului de
consilieri locali PSD-PMP-ALDE: ”eliminarea a două elemente de calcul pentru decontarea
lucrărilor și anume sporuri pentru lucruri sub exploatare la manoperă și sporuri pentru lucruri
sub exploatare la utilaj. Nu sunt justificate cele două sporuri atâta timp cât există un tarif orar.
Cele două sporuri sunt pentru lucrul în circulație. Dacă timpii de execuție a unei lucrări se
prelungesc din cauza circulației, oricum sunt taxate cu ora de utilaj manoperă prevăzută.
Mulțumesc.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul d-lui consilier Tilea
Andrei, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Alui
Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Jucan
Adrian Gabriel, dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local
Ciobanu Adrian Virgil, dl. Consilier local Iulian Ioan Curelaru, dl. Consilier local Enache Ciprian
Nicolae, dl. Consilier local Irimia Marius Ian, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local
Teodorescu Constantin, d-na Consilier local Tofan Ramona Mirela).
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială, care a fost APROBAT cu 11 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu
Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local
Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei) și 1
vot Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 148 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și către Garda Națională de Mediu, a unor terenuri din incinta

Centrului de Colectare Deșeuri Electrice, Electronice, Electrocasnice (DEE), cu destinația de centru
de stocare, depozitare autovehicule;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15.808 din 21.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 149 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind aprobarea cheltuielilor de protocol ale municipiului Piatra Neamț, pentru
anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15.524 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 11 voturi Pentru, 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea
Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, dl.
Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local
Tilea Andrei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 150 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15501 din 20.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Seviciul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 151 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind modificarea cuantumului chiriei și prelungirea contractelor de închiriere
încheiate între municipiul Piatra Neamț și companiile specializate în servicii de reclamă și
publicitate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15724 din 21.05.2021 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 propune adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 152 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 pentru modificarea HCL nr.192/23.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de
ocupare temporară a domeniului public/privat aparținând municipiului Piatra Neamț, pentru terase
sesoziere și comerț stradal;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15623 din 20.05.2021 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.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu propune următorul amendament: ”la cap. III
Documente necesare aprobării funcționării terasei sezoniere: se elimină declarația pe proprie
răspundere a solicitantului, că nu se află în litigiu cu Municipiul Piatra Neamț și/sau Primarul
Municipiului Piatra Neamț și/sau Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, serviciile
publice sau societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piatra
Neamț, în cauze ce privesc recuperarea de sume datorate pentru obligații contractuale și se
introduce o declarație pe proprie răspundere a solicitantului că nu are datorii restante față de
Municipiul Piatra Neamț.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, care a fost
Aprobat cu 19 voturi Pentru, dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu participă la vot.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul ADOPTAT, care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru, dl. Consilier local Novac
Marius Gruia nu participă la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 153 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.25 pentru aprobarea raportului anual de realizare a serviciului public de administrare,
întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf.Gheorghe din municipiul Piatra
Neamț, pentru anul 2020;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15722 din 21.05.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - 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. 154 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.27 privind atribuirea unei autorizații taxi, transportatorului autorizat participant în cadrul
procedurii de atribuire din 14.05.2021, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim
taxi cu vehicule adaptate transportului persoanelor cu handicap;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15726 din 21.05.2021 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. Obreja Mihai - 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. 155 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.28 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
16.620.104,65 lei;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.15683 din 20.05.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 11 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia,
dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier
local Tilea Andrei).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 156 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.30 privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea Liceului
cu Program Sportiv din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.13248 din 28.04.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 19 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu participă la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 157 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință– SS Indescifrabil
D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului – SS Indescifrabil
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