MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 30.001 din 14.09.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.08.2021 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.1645 din 25.08.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a
convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 31.08.2021.
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 prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului și 23
consilieri locali.
Președintele de ședință – dl. Mihai Obreja, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al
Municipiului, 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 dl.
Vlad Postolică– Șef Serviciu GIS, IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat
al mass-mediei audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă on-line 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot
începe lucrările.
Dl.Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare
din data de 29.07.2021, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Primar Andrei Carabelea menționează că proiectele de hotărâre nr.13 și nr.15 sunt
retrase de pe ordinea de zi și propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la
nr.21 la nr.24.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – intervine spunând că proiectele de
hotărâre nr.21 și nr.24 nu pot fi introduse pe ordinea de zi, întrucât nu au avizul comisiei de
specialitate nr.5.
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”ședința comisiei a fost ținută on-line. Dat
fiind faptul că proiectele au venit în scurt timp, există avize doar pentru proiectele de hotărâre nr.23
și nr.24”.
Dl.Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”de pe ordinea de zi se retrag proiectele de
hotărâre nr.13 și nr.15 și se suplimentează cu proiectele de hotărâre nr.23 și nr.24”.
Dl.Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu
proiectele de hotărâre nr.23 și nr.24, care a fost aprobată cu 22 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.
Consilier local Șerban Valentin).
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. Viceprimar Irimia Marius Ioan informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.1 și nr.14 de pe ordinea de zi.
Dl.Obreja Mihai - Președinte de ședință - informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectelor de hotărâre nr.16, 17, 18 și nr.20 de pe ordinea de zi.

Dl. Consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi.
D-na Consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectelor de hotărâre nr.20 și nr.24 de pe ordinea de zi.
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.23 de pe ordinea de zi.
Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi.
Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.23 de pe ordinea de zi.

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea programului local multianual privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire ansamblu de locuințe
colective, amenajare acces și parcare, branșamente la utilități” pe terenul proprietatea SLASH
ECHO INVEST S.R.L., situat pe str. Fermelor, punct Bancă;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Rețea
iluminat stradal cu posibilitatea extinderii rețelei de distribuție publică a energiei electrice str.
Prelungirea Pepinierii din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma
încheierii contractului de execuție Modernizare străzi: Schitului tronson II, Izvor, Izvoraș - din
municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I. – documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajare Casa
Căsătoriilor – clădire C3 – lucrări de modernizare, îmbunătățire a eficienței energetic și
compartimentări interioare – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin
NC 57400, CF 57400;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
8.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin
NC 65951, CF 65951;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
9.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin
NC 67153, CF 67153;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
10.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor terenuri în patrimoniul municipiului Piatra
Neamţ, domeniul privat;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
11.HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. 256 din anexa la HCl nr. 313 din
05.12.2005 privind aprobarea inventarului parțial pentru terenurile proprietate privată a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș

12.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Handbal, a
unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr.
47;
- iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș
13.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț
pentru prestarea serviciilor funerare de către S.C. UKA TEAM S.R.L.; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
14.HOTĂRÂRE privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
- iniţiator – Consilier Local Luca-Moise Florentina
15.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
16.HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul
Piatra Neamț”- cod SMIS 124049;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI)
actualizată, indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției
propusă a fi realizată prin proiectul ”Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
publice din infrastructura educationala pentru învatamântul tehnic si vocational din Municipiul
Piatra Neamt - Liceul de Arte Victor Brauner, cod SMIS 137359”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
18.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Investiții în infrastructura educațională
gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț” – cod SMIS 124049 și a
cheltuielilor aferente acestuia;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire,
întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț și abrogarea HCL nr. 135/27.05.2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
20.HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru
școli al României pentru anul școlar 2021-2022, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, în municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
21.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor imobile
aparținând Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț, necesare
funcționării unei creșe, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;

RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații din
incinta clădirilor care aparțin Colegiului Tehnic Forestier, din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra
Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; RETRAS
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
23.HOTĂRÂRE privind organizarea evenimentului caritabil ”Expoziție canină”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
24.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- 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 rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26351 din 23.08.2021 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.
D-na consilier local Luca Moise Florentina propune următorul amendament: ”diminuarea
cu suma de 270.000 lei din capitolul bugetar 51.02- Autorități executive, titlul 20 – Bunuri și
servicii și se suplimentează cu suma de 270.000 lei capitolul 68.02 – Asistență social,
subcapitolul 06 – Asistență socială pentru familie și copii, alineat 57.02.01 – Ajutoare sociale în
numerar, necesară în anul 2021, pentru acordarea unui stimulent financiar pentru nounăscuți”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot amendamentul formulat, care a fost
Aprobat cu 20 de voturi Pentru, 3 consilieri locali nu au participat la vot (dl. Viceprimar Irimia
Marius Ioan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și dl. Consilier local Mihalcea Cristian).
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 3 consilieri locali nu au
participat la vot (dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și dl.
Consilier local Mihalcea Cristian).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 212 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea programului local multianual privind creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.25898 din 25.06.2021 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. 213 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire ansamblu de locuințe colective,
amenajare acces și parcare, branșamente la utilități” pe terenul proprietatea SLASH ECHO
INVEST S.R.L., situat pe str. Fermelor, punct Bancă;
Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.21289 din 08.07.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Urbanism și Cadastru;
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. 214 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Rețea iluminat
stradal cu posibilitatea extinderii rețelei de distribuție publică a energiei electrice str. Prelungirea
Pepinierii din municipiul Piatra Neamț;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26091 din 20.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Investiții și Lucrări Publice;
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. 215 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință -supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma încheierii
contractului de execuție Modernizare străzi: Schitului tronson II, Izvor, Izvoraș - din municipiul
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.093 din 20.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Investiții și Lucrări Publice;
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. 216 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea D.A.L.I. – documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire
C3 – lucrări de modernizare, îmbunătățire a eficienței energetic și compartimentări interioare –
Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26095 din 20.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Serviciul Investiții și Lucrări Publice;
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. 217 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
57400, CF 57400;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26097 din 20.08.2021 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. 218 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
65951, CF 65951;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26099 din 20.08.2021 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. 219 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind dezlipirea în două loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC
67153, CF 67153;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26327 din 23.08.2021 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,
iar Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local
Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard
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. 220 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind înregistrarea unor terenuri în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul privat;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26325 din 23.08.2021 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 unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 221 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru modificarea poziției nr. 256 din anexa la HCl nr. 313 din 05.12.2005 privind
aprobarea inventarului parțial pentru terenurile proprietate privată a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.328 din 23.08.2021 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 unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 222 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Handbal, 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.26401 din 24.08.2021 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. 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. 223 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.009 din 19.08.2021 și
nr.25.554 din 17.08.2021 emis de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială a
municipiului Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de
hotărâre.
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin propune următorul amendament: ”cel puțin unul
din membrii familiei să aibă domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni
anterioare datei cererii, beneficiarul să facă dovada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12
luni anterioare cererii, cu excepția beneficiarilor care au absolvit studii
profesionale/liceale/universitare în ultimile 12 luni anterioare cererii și hotărârea să fie
aplicabilă începând cu 1 noiembrie 2021”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, care a fost
aprobat cu 22 de voturi Pentru, dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan nu a participat la vot.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”suntem în situația în care avem
un proiect de hotărâre, o inițiativă, asupra căruia au fost formulate două rapoarte de specialitate din
partea compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În ambele
rapoarte de specialitate întocmite sunt relevate o serie de motive de nelegalitate. Acestea reprezintă
punctul de vedere al celor care și-au asumat prin semnătură respectivele materiale. Aș vrea să
precizez, în mod independent de motivele de nelegalitate arătate în aceste materiale, aspecte de
nelegalitate care vizează sfera de competență pe care o are Consiliul Local, potrivit dispozițiilor art.
129 din Codul Administrativ. Mai exact, prin rapoartele de specialitate întocmite, s-a făcut vorbire
despre faptul că există Legea nr.482/2006, care a reglementat respectivul domeniu. Este foarte

adevărat că această lege nu mai este astăzi în vigoare. Este foarte adevărat și că există un proiect de
act normativ, posibil hotărâre de guvern, posibil lege, care se află în dezbatere publică. Nici unul
din aceste acte normative nu produc astăzi efecte juridice, însă ele sunt deosebit de relevante din
perspectiva altui aspect și anume: dovedesc în mod cert faptul că domeniul de reglementare este un
domeniu care aparține autorităților administrației centrale. Revenind la speța de față prin raportare
la art.129 din Codul Adminstrativ, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că legiuitorul interzice
Consiliului Local să realizeze reglementări în domenii care sunt reglementate de autoritățile
administrației publice de la nivel central. Acest art.129 instituie o excepție, iar normele de derogare,
după cum știm, sunt de strictă interpretare. În concluzie, prezentul proiect de hotărâre excede ariei
de reglementare, pe care codul administrativ o recunoaște Consiliului Local, în calitatea acestuia de
legislativ local, neintrând în marja de apreciere de care se bucură legiuitorul local, respectiv
Consiliul Local, potrivit dispozițiilor legale. În încheiere vreau să precizez că aceste observații nu
vizează exercitarea votului. În exercitarea votului pot fi avute în vedere inclusiv aspectul de
oportunitate, pe lângă cele de legalitate, ci vizează contrasemnarea de legalitate a proiectului de
hotărâre o dată ce el va fi adoptat, mai bine spus a hotărârii de consiliu, ulterior adoptării sale. Vă
mulțumesc.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”să înțeleg d-le secretar că nu veți semna acest
proiect. Faceți referire la aceeași documentație pe care ați înaintat-o în cele două comisii. Ieri s-a
dat aviz favorabil de către comisia juridică, proiectul a fost aprobat în comisia juridică.
Documentele și legile la care faceți referire, rapoartele de specialitate pe care le-ați prezentați exact
cum ați spus și dumneavoastră, nu sunt legi în vigoare. Ați recunoscut-o acum câteva secunde.
Astfel rog toți colegii, consilieri locali, să își dea votul pentru acest proiect, pentru că nu încalcă
legislația în vigoare. Vă mulțumesc frumos.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”dați-mi voie să vă răspund d-na
Moise. Proiectul de hotărâre, deja după cum observați, a suferit o modificare prin adoptarea
amendamentului. Eu nu pot să mă antepronunț acum dacă voi semna sau nu, forma finală a acestei
hotărâri. Repet, ea deja a suferit modificări. Însă aspectele pe care vi le-am precizat, vor fi avute în
vedere cu siguranță, în momentul în care voi analiza necesitatea contrasemnării. Cu privire la
încălcarea unor norme legale, așa cum am spus anterior, este vorba de art.129 din Codul
Administrativ și nu este vorba acte normative, sau actele normative invocate în Rapoartele de
specialitate, care repet: aparțin compartimentelor de resort, și le-au asumat prin semnătură. Din
punctul meu de vedere, norma legală încălcată vizează sfera de atribuții legale ale Consiliului
Local, care este foarte clar și strict reglementată în art.129 din Codul Administrativ. În ceea ce mă
privește este unicul aspect, principalul aspect de nelegalitate pe care îl invoc. Mulțumesc.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.
Facem aceeași remarcă. Acest lucru s-a realizat prin aprobarea rectificării bugetare a
amendamentului propus de mine, punctul 4 din art.129.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vreau să clarific situația. Dl. Secretar general nu își
condiționează opțiunea de a semna, el pur și simplu spune că vrea să verifice din punct de vedere al
legalității. Dacă amendamentul schimbă legalitatea rapoartelor de specialiate ale aparatului de
specialitate al primarului.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina citește art.129 alin.7 lit.b) din Codul
Adminstrativ.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”asigurarea unei surse de
finanțare, reprezintă una din condițiile de legalitate ale unui proiect, ale unei inițiative, care a fost
acoperită prin acest amendament. Este unul din aspectele care au fost invocate în rapoartele de
specialitate”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”a trecut amendamentul”.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”aspectele de nelegalitate legate
de competența Consiliului Local, respectiv de neincluderea în aria sa de competență a acestei
inițiative rămâne.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”ne apără art.4”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”din punctul meu de vedere, o dezbatere publică cu privire la
amendamentul și proiectul acesta nu-și au locul aici. Supuneți la vot proiectul cu amendament,

după care Secretarul General va analiza și va decide dacă va semna de legalitate sau nu hotărârea
de consiliu local.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”da, exact”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le președinte vă rog supuneți la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Viceprimar Irimia Marius
Ioan nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 224 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Investiții în
infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra
Neamț” – cod SMIS 124049;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.292 din 23.08.2021 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 aprobarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 225 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) actualizată,
indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi
realizată prin proiectul ”Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
infrastructura educationala pentru învatamântul tehnic si vocational din Municipiul Piatra Neamt Liceul de Arte Victor Brauner, cod SMIS 137359”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.331 din 23.08.2021 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 aprobarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 226 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind aprobarea proiectului ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din
cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Municipiul Piatra Neamț” – cod SMIS 124049 și a cheltuielilor
aferente acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.296 din 23.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;

Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 227 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere,
curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț și abrogarea HCL nr. 135/27.05.2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.428 din 24.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului
de hotărâre.
Dl. consilier local Enache Nicolae Ciprian propune următorul amendament: -”modificarea
art.1 lit.d): să întrețină ordinea, curățenia și igiena în localuri, spații de depozitare a mărfurilor
și ambalajelor, în blocuri, în locuințe, anexele gospodărești, curți, grădini, alte terenuri pe care
le dețin sau le administrează, și să ia măsuri cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar
pentru eliminarea din aceste imobile și terenuri aflate în proprietate sau administrare. Scoatem
de la: «…. și în perimetrul acestora...» până la « …Asociațiile de locatari/proprietari». Bucățica
asta ar trebui scoasă, iar în loc de perimetre să punem imobile și terenuri aflate în proprietate
sau administrare.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”timp de 3 luni au fost discuții pe acest subiect. De la
începutul lunii iunie. L-am lansat în dezbatere publică, au fost multe întâlniri, în care s-a discutat
punctual și s-a discutat punct cu punct toate aceste articole. Măcar să fi avut ocazia să le aflăm
dinainte și să evaluăm. Așa dintr-o dată să le punem în discuție, fix în ședinta Consiliului Local, mi
se pare nedrept față de toți cei care s-au implicat în elaborarea acestui regulament. Și nu mă refer
aici la specialiști din cadrul aparatului de specialitate, nu mă refer la entitățile subordonate
primăriei care au colaborat la optimizarea acestui regulament, ci la cetățenii care ne-au transmis
puncte de vedere și de la asociațiile de proprietari, de la jurnaliști. Cred că ar fi fost corect și
respectuos față de toți cei care s-au implicat, inclusiv cetățenii orașului să discutăm toate aceste
completări, ajustări, optimizări ale regulamentului până astăzi.”
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”d-le Primar, am înțeles că asta ține de respect.
Iertați-mi și lipsa de timp, știu că a fost în dezbatere publică, dar decât să discutăm despre faptul că
am venit acum cu un amendament și nu mai devreme, cred că am putea dezbate lucrul acesta. E mai
simplu. Colegii au probabil proiectul în față, dacă sunt de acord bine, dacă nu asta e situația.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”sintagma perimetru înseamnă imobile și
terenuri”.
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”supuneți la vot amendamentul, este opinia
mea.”
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian prezintă din nou amendamentul mai-sus
menționat.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”aici sunt 2 aspecte. Să întrețină ordinea, curățenia și igiena.
Spațiile de depozitare a mărfurilor și ambalajelor, în blocuri, în locuințe, anexele gospodărești,
curți, grădini, alte terenuri. Există lucruri care pot fi îmbunătățite aici, dar intrăm într-o analiză pe
text, care poate să dureze zeci de minute și sunt activități pe care nu le putem limita, ar trebui să le
luăm individual. În ședința de consiliu local, nu este cea mai bună versiune să discutăm un astfel de
amendament. Puteți să spuneți care este obiectivul acestui amendament? Ce vreți să restrângeți? ”
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”sintagma de la perimetrul acestora.. lasă loc
la interpretări.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este vorba de un perimetru adiacent, pe care fiecare
asociație de proprietari îl are și pe care o vom evidenția în discuțiile pe care le vom avea în

perioada următoare cu președinții asociațiilor de proprietari, de exemplu. Discutăm soluții pentru
felul în care vom aborda aceste activități și aceste responsabilități”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”pe str. Nufărului ieri dimineață a intervenit
Poliția Locală. Azi dimineață, în perimetrul locurilor de depozitare a resturilor menajere s-au
descărcat saci cu iarbă, resturi vegetale și arăta groaznic. Chiar și acolo unde dumneavoastră
aruncați cu simț de răspundere gunoiul menajer. Sintagma perimetru sensibilizează pe toată lumea
și pe cei care locuiesc acolo, la blocuri și la case, pe membrii asociației de proprietari. Toți ne
dorim să avem aceste spații bine îngrijite. Nu văd ca această formulare să fie ofensatoare la adresa
cetățenilor. Este punctul dumneavoastră de vedere și îl respectăm.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat de către dl.
Consilier local Enache Nicolae Ciprian, care a fost RESPINS cu 2 voturi Pentru (dl. Consilier local
Asandei Constantin Alexandru și dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian) și 21 voturi Abținere.
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – prezintă al doilea amendament: ”să fie scos
lit.f) din art.2 la regulament. Dacă este un focar de infecție există DSV-ul, DSP-ul care rezolvă
această problemă și nici ei nu pot intra pe domeniul privat al cetățenilor, decât în anumite
condiții”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este posibil să aveți parțial dreptate, însă acest articol a fost
intens dezbătut inclusiv cu asociațiile iubitorilor de animale din Piatra Neamț. Nu aș renunța la
acest articol pentru că există situații punctuale, care fără el rămânem descoperiți. Poate DSV-ul și
DSP-ul ar avea atribuții pe direcția aceasta, însă este util să avem un instrument de verificare și
reglementare a acestei situații prin intermediul Poliției Locale. Atâta timp, cât sunt cetățeni care
sesizează acest aspect, să avem articolul în baza căruia facem o verificare.”
Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”vreau să văd cum va putea intra primăria pe
domenii private ca să facă aceste verificări.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”creșterea păsărilor se referă la păsările pe care le
cresc oamenii în jurul caselor și în jurul blocurilor. Adică găini, fazani. De aceea s-a impus să apară
separat un paragraf cu porumbeii, pentru că devine o problemă pentru municipiul Piatra Neamț. Ați
văzut ce se întâmplă și în alte orașe mari, care au dispus deja măsuri. Așa au gândit cei din aparatul
tehnic și în baza sugestiilor venite de la cetățeni. Eu cunosc nemulțumirile celor din Mărăței de
exemplu. E zona alimentării 28, unde sunt conflicte între cetățeni, pentru că sunt unii cetățeni care
iubesc excesiv porumbeii. Fațada acelor blocuri arată foarte urât. ”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”aici vorbim și de niște excepții, respectiv cu excepția
crescătorilor care dovedesc că fac parte dintr-o asociație de profil și au acordul vecinilor. Pentru
astfel de situații trebuie să agreăm acest articol care denotă o particularitate.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat de către dl.
Consilier local Enache Nicolae Ciprian, care a fost RESPINS cu 1 vot Pentru (dl. Consilier local
Enache Nicolae Ciprian) și 22 voturi Abținere.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre în formă
inițială, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache
Nicolae Ciprian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan,
dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 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. 228 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al
României pentru anul școlar 2021-2022 precum și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.26.708 din 25.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Direcția Economică;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 21 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Obreja Mihai –
Președinte de ședință nu au participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 229 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind organizarea evenimentului caritabil ”Expoziție canină”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27191 din 20.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Jucan Gabriel Adrian și dl. Consilier local
Enache Nicolae Ciprian nu au participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 230 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind încheierea unor parteneriate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27.189 din 30.08.2021 emis
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv
Biroul Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului
de hotărâre.
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin – propune următorul amendament: ”se
completează proiectul de hotărâre cu art.2, care va avea următorul conținut:
Art.2 - Pe perioada prezentei asocieri Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru
Cultură și Arte Carmen Saeculare Neamț acordă UAT Municipiul Piatra Neamț dreptul de
folosință asupra căsuțelor de lemn montate pe platoul Curții Domnești în cadrul unor alte
evenimente pe care UAT Municipiul Piatra Neamț le va organiza în parteneriat cu Consiliul
Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare Neamț, cu suportarea unui
tarif minimal ce va fi aprobat prin hotărâre a Consiliul Județean Neamț.
Utilitățile necesare (energie electrică, apă potabilă) pentru căsuțele/terasele/spațiile de
expunere vor fi suportate de către Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare Neamț, prin
plata unei sume fixe în cuantum de 30 lei/zi/căsuță, ce va fi achitată primăriei pentru fiecare
căsuță în parte”.
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia –”se înlocuiește anexa nr.2 la proiectul de
hotărâre cu Acordul de asociere a părților”;
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului –”aș avea o precizare la
amendamentul d-lui consilier local Teodorescu Constantin, între timp verificăm și amendamentul
d-lui consilier local Novac Marius Gruia. Completările din articolul hotărârii trebuie să se
regăsească corelativ și în acordul de asociere. Altfel riscăm acordul să rămână așa cum a fost inițiat
proiectul, iar articolul din hotărâre să fie completate după cum ați intervenit dumneavostră, d-le
Teodorescu. Așadar pentru a avea un amendament care să-și producă efectele la un mod propriu, vă

rog să completați amendamentul formulat, în sensul că respectivele completări din articolele
hotărârii de consiliu local să fie și în anexele acesteia”.
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin – ”este ceea ce a zis dl. Novac. Este un
amendament comun, ca să zic așa. Este amendamentul meu și ceea ce a zis dl. Novac”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat de dl.
Consilier local Teodorescu Constantin, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, d-na consilier
local Luca Moise Florentina nu a participat la vot.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 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. 231 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–
Dl. Dragoș ȘTEFAN - Secretar General al Municipiului –
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