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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 30.09.2021 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.1881 din 24.09.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 

30.09.2021. 

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 prezenți on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Alin 

Ștefan Lehăduș - Viceprimarul Municipiului, dl. Irimia Marius Ioan - Viceprimarul Municipiului 

și 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Grigoraș Adrian și dl. Consilier local Tilea 

Andrei.  

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului, dl. Consilier local Teodorescu 

Constantin, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local 

din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală 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. Vlad Postolică - Șef Serviciu GIS IT, dl. Andrei 

Ciubotariu – Arhitectul Șef al Municipiului, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație 

Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al mass-mediei 

audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

Dl.consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.10, nr.11 și nr.13 de pe ordinea de zi. 

D-na Consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre  nr.2 de pe ordinea de zi. 

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului - supune la vot procesele verbale 

ale ședințelor Consiliului Local din data de 06.08.2021 și 31.08.2021, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului - supune la vot înlocuirea 

președintelui de ședință - dl. Mihai Obreja, cu dl. Consilier local Teodorescu Constantin pentru 

ședința de astăzi, 30 septembrie 2021, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru și 9 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae, 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 Robert, dl. Consilier local Novac 

Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

Dl. Teodorescu Constantin - 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 Raportului final al comisiei de recrutare și selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas SA și 

SC Locativserv SRL și aprobarea mandatării reprezentanților UAT Municipiul Piatra Neamț în 

Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii Consiliilor de Administrație; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat cu Consiliul Județean Neamț 

pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț 

pentru perioada 2021-2027”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.234/27.08.2020 și a HCL 

nr.182/22.06.2018; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii actualizate aferentă proiectului ”Reorganizarea 

coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail 

Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604, faza DALI actualizat, precum și a 

cheltuielilor implementării acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.25 din 30.01.2020 privind stabilirea 

salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra 

Neamț, pentru anul 2020; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

6.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 

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

Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent: ”Locuințe colective, schimbare 

subzonă funcțională”, pe terenurile proprietatea SC Ștef Edil CDP SRL, SC TCE Sef Petroforest 

SA și domeniul public al municipiului Piatra Neamț, str. Petru Movilă; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de dans 

Sportiv a unor spații din incinta Sălii Polivalentă din municipiul Piatra Neamț, situată în str. 

Mihai Viteazu nr.47; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

terenurilor de sport în aer liber din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe 

raza municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 11.HOTĂRÂRE privind arondarea a două creșe din municipiul Piatra Neamț,  unor 

unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al d-lui TILEA Andrei și declararea locului vacant; 



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.27 din 25.02.2021 privind administrarea 

imobilelor proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul 

preuniversitar de stat; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

1. Memoriul d-lui Nicolae ANDRIANU înregistrat sub nr.30138 din 22.09.2021; 

 

 

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

de hotărâre nr.1 privind aprobarea Raportului final al comisiei de recrutare și selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas SA 

și SC Locativserv SRL și aprobarea mandatării reprezentanților UAT Municipiul Piatra Neamț 

în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii Consiliilor de Administrație; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30362 din 23.09.2021 

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 Enache Ciprian Nicolae – ”vreau să motivez votul meu Împotrivă la 

acest proiect. Am fost căutat de niște persoane care au avut dosarul depus, pentru a fi membri în 

aceste Consilii de Administrație și mi s-a spus că dosarele sunt identice cu cele ale 

contracandidaților care au ajuns pe liste. M-am uitat și eu pe liste și am văzut. Într-adevăr apar 

suspiciuni că sunt aceleași persoane. Cred că membri CA-urilor nu ar trebui să fie neapărat niște 

oameni care votează la ordinul partidului politic, ci ar trebui să fie niște oameni care să se ocupe 

strict de administrație. Dacă am face o selecție corectă a acestor membri, nu vom mai avea 

scandaluri de tipul celui de la Publiserv, când a fost vina directorului anterior.” 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă 

(dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae) și 8 voturi Abținere (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 Robert, dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 245 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea Acordului de parteneriat cu Consiliul Județean 

Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra 

Neamț pentru perioada 2021-2027”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29966 din 21.09.2021 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 246 a Consiliului. 

   

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.234/27.08.2020 și a HCL 

nr.182/22.06.2018;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30074 din 21.09.2021 

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. Teodorescu Constantin - 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. 247 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea valorii actualizate aferentă proiectului 

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

Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604, faza DALI actualizat, 

precum și a cheltuielilor implementării acestuia; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30070 din 21.09.2021 

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

respectiv Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 248 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.25 din 30.01.2020 privind stabilirea 

salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra 

Neamț, pentru anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30149 din 22.09.2021 emis 

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

Direcția Resurse Umane, Administrativ; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (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 Robert, dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 249 a Consiliului. 

 

 



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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30381 din 23.09.2021 emis 

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

Direcția Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 250 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 

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

Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30506 din 20.09.2021 emis 

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

Direcția Tehnică; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 251 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea PUZ și RLU aferent: ”LOCUINȚE COLECTIVE, 

SCHIMBARE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ”, pe terenurile proprietatea SC Ștef Edil CDP SRL, 

SC TCE Șef Petroforest SA și domeniul public al municipiului Piatra Neamț, str. Petru Movilă; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29042 din 14.09.2021 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 252 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Dans 

Sportiv, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. 

Mihai Viteazu nr. 47; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30240 din 23.09.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 



 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 253 a Consiliului. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

terenurilor de sport în aer liber din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe 

raza municipiului Piatra Neamț și abrogarea HCL nr.313 din 24.10.2018; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30498 din 24.09.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la 

vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 254 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind arondarea a două creșe din municipiul Piatra Neamț, unor 

unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30514 din 24.09.2021 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Obreja Mihai – ”am avut o ședință cu dl. Ministru Secretar de Stat și 

dl. Director General al Direcției Economice din cadrul Ministerului Educației. Am purtat discuții 

pentru aplicarea OUG nr.100/2021, care se referă la pentru preluarea creșelor. Va apărea o 

hotărâre de guvern și normele metodologice. Creșele vor putea rămâne și în administrarea 

autotităților publice locale și vor beneficia de aceeași finanțare. Dacă noi votăm astăzi acest 

proiect, va trebui ulterior să discutăm și să aprobăm protocolul de predare primire. Sunt 

chestiuni legate de preluarea personalului. Vom avea textul de hotărâre de guvern si normele, 

care vor veni cu clarificări suplimentare. La o primă analiză făcută de noi este o schemă de 

personal ușor încărcată. Când vor fi preluate de unități școlare cu personalitate juridică, sunt 

poziții cum ar fi jurist sau expert achiziții, aceste posture nu se vor mai justifica, dar vom vedea 

la momentul potrivit, așa încât oamenii să nu aibă de suferit. Ordonanța nr.100/2021 ne obligă să 

preluăm până la 1 octombrie, iar astăzi ar fi trebuit să încheiem contractele de muncă. Am vrut 

să fac aceste precizări, ca să avem informații clare și corecte în legătură cu acest subiect. ” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”ce se întâmplă cu celelalte creșe?” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință -  ”probabil vor avea același regim”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”numărul total al creșelor este 

de 5. Legea lasă la latitudinea administrației publice locale arondarea, celelalte creșe rămân în 

administrarea noastră pentru moment, urmând ca ulterior, dacă se va mai intenționa, să emitem 

alt proiect de hotărâre. Deocamdată intenția administrației locale este în sensul arondării acestor 

două creșe.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în baza informațiilor aduse de către dl. Obreja Mihai, 

propun retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi.” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință -  ”inițiatorul a retras acest proiect de 

pe ordinea de zi. Nu îl vom mai supune la vot.” 

 



 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al d-lui TILEA Andrei și declararea locului vacant; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30377 din 27.09.2021 emis 

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

Serviciul Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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. 255 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 pentru completarea HCL nr.27 din 25.02.2021 privind administrarea 

imobilelor proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul 

preuniversitar de stat; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.30689 din 19.08.2021  

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

respectiv Direcția  Economică; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”ce se întâmplă din luna aprilie încolo?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vom face o completare la acest proiect. Până atunci 

testăm și vedem cum funcționează noul tarif și vom vedea cum vom aplica în sezonul cald.” 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, dl. Consilier 

local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 256 a Consiliului. 

 

 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

1. Consiliul Local a luat la cunoștință Memoriul d-lui Nicolae ANDRIANU înregistrat 

sub nr.30138 din 22.09.2021; 

 

 

Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae – ”de ce tot ținem ședințele on-line? O 

dezbatere corectă din punct de vedere administrativ o putem face doar fizic. Ba un este semnal, 

ba nu se aude cum a votat, cine a votat. Rămâne loc de interpretare. Cer să începem ședințele să 

le facem fizic. S-au terminat concediile, un văd alt motiv.” 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință -  ”s-a luat act de ceea ce spuneți 

dumneavoastră. Pe de o parte vă dau dreptate, pe de altă parte nu.” 

  Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae – ”vreau să știu răspunsul, poate și alți colegi 

au ceva de zis. Vă mulțumesc frumos. Poate e bună propunerea mea, poate nu e bună propunerea 

mea. Poate sunt alte soluții. Astea nu sunt ședințe lucrative. ” 

  Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință -  ”ședințele lucrative sunt în comisiile 

de specialitate, aici doar votăm” 

  Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae – ”în comisii discutăm partea tehnică.” 

  Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință -  ”atunci discutați toate părțile, nu vă 

oprește nimeni. Vă mulțumesc.” 



  Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae - ”eu cred că plenul este forul decizional.” 

  Dl. Primar Andrei Carabelea –”am luat act de propunerea dumneavoastră și vom vedea în 

ce măsură vom putea aplica propunerea dumneavoastră, începând cu ședința următoare. Vă 

mulțumesc. O zi frumoasă tuturor.”  

 

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

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin TEODORESCU - Președinte de ședință -   

 

Dl. Dragoș ȘTEFAN - Secretar General al Municipiului –  
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