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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.01.2021 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. 71 din 21.01.2021, 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 şi 23 

consilieri locali. 

Președintele de ședință – dl. Constantin Teodorescu, dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan,   

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 23 de 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 21.12.2020, ședinței extraordinare din 21.12.2020 și ședinței extraordinare 

din 30.12.2020, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

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. 

   

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar înregistrat 

la 31.12.2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru mandatarea Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț 

de a reprezenta interesele municipiului Piatra Neamț în cauzele privind procedura insolvenței; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea unor 

facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale 

restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.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 

 5.HOTĂRÂRE privind menținerea,  începând cu luna ianuarie 2021, la nivelul aferent lunii 

decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului și din instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al 

municipiului Piatra Neamț, precum și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică; 



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii 

de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamţ  şi din cadrul serviciilor publice din 

subordinea Consiliului local al municipiului Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Culturală Ludmila 

Vidrașcu, în vederea implementării proiectului cultural ”Litera de piatră”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr.211/26.07.2018; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care 

doresc să obțină calitatea de administrator de condominii; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de 

întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.123 din 23.04.2020 privind gestiunea directă a 

Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii Polivalente din municipiul Piatra 

Neamț, situată în str. Mihai Viteazul nr. 47 ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 294 din 26.09.2019 privind aprobarea unor 

Regulamente-Cadru; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L., a 

terenului în suprafață de 643 mp, situat în punct IVV, pentru extindere clădiri existente, în vederea 

măririi capacității de producție; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

Județului Neamț - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, a unui spațiu din 

incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare 

ghișeu eliberare certificate de cazier judiciar; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți proiectului „Regenerare urbana a coridorului secundar de mobilitate pe 

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

revizuit; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerare urbana a coridorului secundar 

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

126609, precum si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia, faza DALI revizuit;    RETRAS 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Stadionului municipal Ceahlăul, 

situat în str. Eroilor nr.18; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.282 din 26.11.2020; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.58952/31.12.2015, încheiat între municipiu Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 82 de autorizații 

TAXI pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și 

de închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului estimat și delegarea atribuțiilor pentru 

autorizarea, organizarea, funcționarea și dotarea celor 4 centre de vaccinare împotriva COVID-19 

către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.323/21.12.2020 privind aprobarea nivelului 

chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț, precum și 

contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor proprietatea unității administrativ-

teritoriale, pentru anul 2021; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Adresa Instituției Prefectului nr.275 din 06.01.2021 cu privire la sesizarea formulată de 

grupul consilierilor locali PSD și răspunsul formulat de către Primarul și Secretarul General al 

Municipiului Piatra Neamț; 

2. Plângerea prealabilă nr.1220 din 15.01.2021 formulată de grupul consilierilor locali PSD și 

răspunsul întocmit de către Președintele de ședință al Consiliului Local și Compartimentul 

Secretariat și Asistență Juridică Consiliul Local; 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar înregistrat 

la 31.12.2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1889 din 21.01.2021 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 1 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind mandatarea Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra 

Neamț de a reprezenta interesele municipiului Piatra Neamț în cauzele privind procedura 

insolvenței;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2023 din 20.01.2021 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. 2 a Consiliului. 

   



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

proiectul de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea unor 

facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale 

restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 575 din 08.01.2021 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.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. 3 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 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. 507 din 08.01.2021 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

 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. 4 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind menținerea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din instituțiile publice din 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, la nivelul aferent al lunii decembrie 

2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1554 din 19.01.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 5 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamţ  şi din cadrul instituțiilor 

publice din subordinea Consiliului local al municipiului Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1716 din 20.01.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Filip Cezar Constantin). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 6 a Consiliului. 



 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Culturală Ludmila 

Vidrașcu, în vederea implementării proiectului cultural ”Litera de piatră”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 877 din 13.01.2021 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. 7 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr.211/26.07.2018; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.36191 din 23.12.2020 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. 8 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice 

care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.35664 din 17.12.2020 emis 

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

Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală; 

 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. 9 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1304 din 15.01.2021 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.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. 10 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de 

întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2021; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1124 din 14.01.2021 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. 11 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.123 din 23.04.2020 privind gestiunea directă 

a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii Polivalente din municipiul 

Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazul nr. 47; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1006 din 13.01.2021 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. 12 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr. 294 din 26.09.2019 privind aprobarea unor 

Regulamente-Cadru; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1005 din 13.01.2021 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. 13 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind concesionarea directă către S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L., 

a terenului în suprafață de 643 mp, situat în punct IVV, pentru extindere clădiri existente, în 

vederea măririi capacității de producție; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1007 din 13.01.2021 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. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință dă cuvântul d-lui avocat Secuiu Vlad 

Sebastian. 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. Am 

înțeles că există de la comisia de specialitate nr.5 un aviz negativ. Dacă există chestiuni care trebuie 

să vă le explic, aștept întrebări de la președinta comisiei de specialitate nr.5. Vreau să știu în ce 

constă acest aviz negativ și care sunt aspectele care trebuie lămurite ?”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”avizul comisiei este motivat. Nu știu dacă   

v-a prezentat cineva motivarea noastră, a comisiei, iar votul a fost unanim. Bănuiesc că reprezentați 

S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L, nu s-a discutat acest aspect. Din schițele depuse o dată cu 



proiectul, nu am reușit să vizualizăm vecinătățile. Apare acolo un moștenitor, Stahie Gheorghe, 

sunt cel puțin 5 proprietăți afectate de acea cale de acces. Dacă noi o închidem în acest moment, 

proprietarii care utilizau calea de acces vor fi împiedicați să treacă pe acolo. Înțeleg că pe această 

suprafață de teren vreți să ridicați construcții.” 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”cred că s-a vizualizat în mod greșit schița cadastrală. 

In ceea ce privește pe dl. Stahie Gheorghe, acolo este o proprietate de-a dumnealui, pentru care 

există un antecontract de vânzare-cumpărare încheiat în favoarea noastră, astfel încât dl. Stahie și 

ceilalți moștenitori nu vor fi afectați în ceea ce privește această concesiune, mai mult decât atât, în 

afară dl. Stahie și ceilalți moștenitori nu mai sunt alte persoane care ar putea fi afectate. Toată 

lumea, inclusiv Transgazul, dl. Stahie și familia acestuia, folosesc calea de acces de peste calea 

ferată, pe care noi vrem să v-o punem la dispoziție cu titlu gratuit, dacă se aprobă această 

concesiune. Probleme în ceea ce privește accesul, nu există. Dl. Stahie și familia dumnealui au 

promis, există act notarial, că vând terenul societății PROD ALCAR, iar alte persoane să fie 

afectate nu sunt.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”nu am nimic împotrivă asupra a ceea ce 

susțineți dumneavoastră. Singura problemă este că în spatele proiectului nu sunt documente, care să 

vă susțină punctul de vedere.” 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”nu am depus eu documentele. Vreau să vă informez că 

este o chestiune benefică atât pentru municipalitate, cât și pentru SC PROD ALCAR. Societatea are 

niște proiecte europene care sunt în curs de derulare. Pentru finalizarea proiectelor, trebuie să 

beneficieze de această concesiune. Noua concesiune va genera noi locuri de muncă. ” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”continuăm discuția într-un mod aberant. Nu 

există acte la dosar. Nu vă pot crede pe cuvânt. Îmi pare rău.” 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”vreau să vă prezint într-un minut și vom justifica pe 

documente data viitoare”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ” data viitoare verificăm pe documente. Nu 

am acordul d-lui Stahie, nu am acordul Transgazului. Suntem colegi în aceeași breaslă, avem 

nevoie de documente.” 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”îmi cer scuze, nu vreau să creez animozități, dar 

Transgazul v-a solicitat în mod expres să reglementați această situație juridică.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”nu am văzut nici o documentație în acest 

sens.” 

 Dl. Avocat Secuiu Vlad Sebastian – ”este trimisă de anul trecut, prin care Transgazul 

solicită în mod imperativ rezolvarea problemei legate de calea de acces.” 

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

Secretarul General al Municipiului. 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – ”ați avut la mapa de ședință 

extrasul de carte funciară al terenului despre care vorbim. Acest teren este al municipiului Piatra 

Neamț și are categoria de curți construcții. Nicăieri nu apare acest teren ca fiind cale de acces, așa 

încât noi să avem nevoie de acordul vecinilor pentru concesionare. Eu cred că nu ați văzut 

documentația. Am avut o discuție ieri și cu colegii mei. Ne-am mai uitat o dată pe documentația 

cadastrală, unde figurează clar teren curți construcții. ” 

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

a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 12 voturi Abținere (dl. Consilier local Curelaru Iulian, dl. 

Consilier local Filip Cezar, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local 

Gavrilescu Bogdan, 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 

Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina, dl. 

Consilier local Teodorescu Constantin). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu 

modificările și completările ulterioare; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1474 din 18.01.2021 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, 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. 14 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 - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, a unui spațiu din 

incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare 

ghișeu eliberare certificate de cazier judiciar; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1477 din 18.01.2021 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. 15 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI 

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

proiectul: „Reorganizarea coridorului secundar de mobilitate urbană pe axa est-vest- Etapa I 

(Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)” cod SMIS 126609; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1823 din 21.01.2021 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. 16 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Stadionului municipal Ceahlăul, 

situat în str. Eroilor nr.18;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2212 din 25.01.2021 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. Consilier local Jucan Adrian propune următorul amendament: ”pe toată perioada stării 

de urgență, utilitățile vor fi plătite de către municipiul Piatra Neamț”; 

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

de către dl. Consilier local Jucan Adrian, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru și 5 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, 

dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac 

Marius). 



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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru și 5 voturi Abținere 

(dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac 

Marius). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 17 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind modificarea HCL nr.282 din 26.11.2020;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1436 din 18.01.2021 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. 18 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.58952/31.12.2015, încheiat între municipiu Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2017 din 22.01.2021 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 19 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 82 de 

autorizații TAXI pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1960 din 22.01.2021 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

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

care a fost RESPINS cu 11 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu 

Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. 

Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac Marius) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Enache Ciprian, dl. Consilier local Filip Cezar, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. 

Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Șerban 

Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina). 

  

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

proiectul de hotărâre nr.23 pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi 

și de închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1678 din 20.01.2021 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 17 voturi Pentru și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Ciprian, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local 

Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 20 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind delegarea atribuțiilor pentru autorizarea, organizarea, 

funcționarea și dotarea celor 4 centre de vaccinare împotriva COVID-19 către Direcția de Asistență 

Socială a municipiului Piatra Neamț;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1940 din 21.01.2021 emis de 

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

de Asistență Socială;   

 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. 21 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 pentru completarea HCL nr.323/21.12.2020 privind aprobarea nivelului 

chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț, precum și 

contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor proprietatea unității administrativ-

teritoriale, pentru anul 2021;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1936 din 21.01.2021 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. 22 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind alegerea Președintelui de ședință;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1526 din 19.01.2021 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. Consilier local Obreja Mihai îl propune pe dl. Teodorescu Constantin. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot propunerea d-lui Consilier 

local Obreja Mihai, care a fost APROBATĂ cu 14 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac Marius) și 4 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Sauciuc Cristian, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier 

local Tatomir Alina). 

  
 

 



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

propunerea adoptată, care a fost APROBAT cu 14 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard, dl. Consilier local Novac Marius) și 4 voturi 

Abținere (dl. Consilier local  Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Sauciuc Cristian, dl. Consilier 

local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 23 a Consiliului. 

 

  

 II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

  Dl. consilier local Alui Gheorghe Adrian – ”la proiectul de hotărâre nr.6, am o rezervă 

asupra denumirii generice.” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”s-a votat proiectul de hotărâre, dar se 

poate reveni asupra denumirii”. 

 Dl. consilier local Alui Gheorghe Adrian –”trebuie să revenim asupra denumirii, care poate 

genera discuții”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am două puncte de vedere.  

 Primul: dle Primar până la următoarea ședință să existe o listă publică cu toate parcările de 

reședință care se vor desființa. Oamenii trebuie să știe din timp unde își pot parca mașinile. Mă 

refer la lucrările ce se vor desfășura în Piatra Neamț.  

 Al doilea punct de vedere: înainte de a se implementa proiectul de pe B-dul Traian, nu ar 

trebui schimbate prima dată țevile ? O dată pe lună se sparge asfaltul pentru a interveni la 

magistrala de apa. Facem asfaltul apoi ne apucăm să-l spargem. Dacă ne apucăm de spart, din 

punctul nostru de vedere, pentru că este un punct comun, al tuturor colegilor din PSD, mă întreb 

trebuie să dăm banii înapoi ? Aș vrea ca până la următoarea ședință să ne gandim la aceste aspecte. 

Mulțumesc. ” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ca urmare a implementării celor 3 proiecte de modernizare 

a coridorului de mobilitate de pe raza municipiului, am făcut această listă. Vor dispărea 1.052 

locuri de parcare. Căutăm soluții pentru aceste locuri de parcare. In acest moment ne apropiem de a 

rezolva în proporție de 50% locurile de parcare și identificăm scenariile pentru a reuși să le 

acoperim pe fiecare dintre ele. Este foarte important să rezolvăm probleme legate de locurile de 

parcare, dar și de trafic inteligent. In ceea ce privește modernizarea acestor coridoare de mobilitate 

știm că se suprapun în mare măsură pe magistrale sau pe rețele de apă-canal, care sunt gestionate de 

către compania Apaserv și chiar m-aș bucura dacă la următoarea întânire, ne veți fi alături, să 

discutăm împreună cu cei de la Apaserv, care operează aceste rețele, pentru a reuși să armonizăm 

calendarele. Am avut până acum 3 astfel de întâniri, de la începutul mandatului până în prezent, 

întruniri în care sunt sigur că putem fi și mai eficienți să stabilim împreună o armonizare a 

calendarelor și a intervențiilor. Dacă nu avem parte de cooperare corectă din partea celor de la 

Apaserv, s-ar putea să ne trezim cu situații absurde, în care ne apucăm să asfaltăm pe niște 

coridoare, pe care ulterior Apaserv să vină să verifice lucrările. Este un scenariu pe care vrem să-l 

evităm cu toții”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”vă mulțumesc pentru punctul dumneavoastră 

de vedere. Sunt sigură că și managerii de la Apaserv vor arăta deschidere, pentru că este un interes 

comun, cel al cetățeanului. La punctul unu, rugămintea noastră era să facem publică lista cetățenilor 

care rămân fără parcări, ca oamenii să știe din timp despre ce este vorba.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”bănuiesc că știți și dumneavoastră regimul datelor cu 

caracter personal, motiv pentru care nu am să continui această intervenție. Trebuie să evaluăm 

foarte bine situația cu locurile de parcare, să contactăm direct peroanele care dețin acele locuri de 

parcare”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”este în regulă” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea –”în ceea ce privește proiectul de hotărâre nr.6, mulțumesc 

tuturor celor care au susțint acest proiect, menționez că  acest proiect va fi îmbunătățit cu sprijinul 

comunității, pentru că este o formă de încurajare civică, care să vină în sprijinul comunității. In 

ceea ce privește denumirea, sunt de acord că poate să fie una care să reprezinte mult mai bine acest 

program și să fie o chemare mult mai convingătoare la implicare civică. Chiar dacă astăzi proiectul 



de hotărâre a trecut, și vă mulțumesc încă o dată, vreau să fac un apel la o consultare publică și 

dezbatere publică pe acest proiect, pentru că împreună cu organizațiile care lucrează în voluntariat, 

împreună cu oamenii care activează, putem face un proiect optim. Vă mulțumesc pentru votul 

acordat acestui proiect”. 

 Dl. Consilier local Enache Ciprian – ”la proiectul cu alegerea Președintelui de ședință sunt 

mai multe variante ? Ați rămas numai dumneavoastră ? Noi am votat președintele de ședință în 

continuare sau am votat dacă suntem de acord să candidați și dumneavoastră ? nu am înțeles foarte 

bine. Am auzit acolo voci că ar mai fi și alți candidați.” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”s-a votat cu 14 voturi Pentru. Dacă s-a 

aprobat, nu se mai face altă propunere”. 

 Dl. Consilier local Enache Ciprian – ”eram curios cine este celălalt candidat.” 

 

 

 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 
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