MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr.15009 din 07.04.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 03.03.2022 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.4, art.138 alin.13-17, art.243
art.1 lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.605 din 28.02.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei
Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la
şedinţă.
La şedință sunt prezenți: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Viceprimar Alin
Ștefan Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al
Municipiului și 19 consilieri locali. Lipsesc: d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Consilier
local Novac Marius Gruia. De asemenea la ședință participă d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu
Administrație Publică Locală, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a
Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou
Comunicare și reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale.
Dl. Enache Ciprian Nicolae - Președinte de ședință–informează Consiliul Local că la ședință
sunt prezenți 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de
la nr.10 la nr.14.
Dl. Enache Ciprian Nicolae - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu
modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2, nr.5 și nr.6.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.2.
Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.12.

I.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru
anul 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.140 din 27.05.2021 privind încheierea unui Acord
cadru de parteneriat cu Asociația Code for Romania, în vederea accesării unui model de digitalizare la
nivelul administrației publice locale;
- iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia

5.HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.270/26.11.2020 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de
pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.288 din 21.12.2020 privind mandatarea
consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților comerciale
la care municipiul este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.293/2020 pentru stabilirea componenței comisiei
locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr.114/2020 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei locale de ordine publică a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.164 din 14.06.2021 privind constituirea comisiei
de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de
interes local, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
10.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în
Adunarea Generală a Asociaților SC Perla Invest SRL, în vederea exercitării votului ;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
11.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Proiectului Tehnic aferent investiției Centru de zi ”Primii
pași”, str. Progresului nr.37, Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș
12.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.246 din 30.09.2021 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
13.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.39 din 28.02.2022 privind aprobarea gestiunii
directe a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a fondului locativ aflat în
domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț și în domeniul privat al statului;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu S.C. Piconet
S.R.L. pentru implementarea soluției de încasare Tpark în cadrul serviciului public de administrare,
întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată al municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7257 din 24.02.2022 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. Enache Ciprian - 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.
53 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7261 din 28.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
aprobat cu 18 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Obreja Mihai și
d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela nu au participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
54 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul
2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7057 din 24.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
aprobat cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local
Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban
Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
55 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 pentru completarea HCL nr.140 din 27.05.2021 privind încheierea unui Acord cadru de
parteneriat cu Asociația Code for Romania, în vederea accesării unui model de digitalizare la nivelul
administrației publice locale;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7560 din 28.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Enache Ciprian - 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.
56 a Consiliului.

Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare - proba de
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7012 din 24.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul de
vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
57 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 pentru modificarea HCL nr.270/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza
municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7497 din 25.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul de
vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0
Dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
58 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 pentru modificarea HCL nr.288 din 21.12.2020 privind mandatarea consilierilor locali să
reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților comerciale la care municipiul este
asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7496 din 25.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;

Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul de
vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
59 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 pentru modificarea HCL nr.293 din 21.11.2020 pentru stabilirea componenței comisiei
locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr. 114/2020 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a
municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2158 din 21.01.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul de
vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
60 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.164 din 14.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare
și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local,
precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7493 din 25.02.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul de
vot secret.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.

Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21
Din care: Voturi Pentru: 21
Voturi Împotrivă: 0
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
61 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea
Generală a Asociaților SC Perla Invest SRL, în vederea exercitării votului;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8040 din 01.03.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică Locală.
Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Enache Ciprian - 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.
62 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea Proiectului Tehnic aferent investiției Centru de zi ”Primii pași”, str.
Progresului nr.37, Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8268 din 02.03.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de
Asistență Socială.
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Enache Ciprian - 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.
63 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.246 din 30.09.2021 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.8234 din 02.03.2022 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. Enache Ciprian - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
aprobat cu 20 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
64 a Consiliului.

Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 pentru completarea HCL nr.39 din 28.02.2022 privind aprobarea gestiunii directe a
Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a fondului locativ aflat în domeniul public
și privat al municipiului Piatra Neamț și în domeniul privat al statului;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8311 din 02.03.2022 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. Enache Ciprian - 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.
65 a Consiliului.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind aprobarea unui protocol – cadru de colaborare cu S.C. Piconet S.R.L. pentru
implementarea soluției de încasare Tpark în cadrul serviciului public de administrare, întreținere și
exploatare a parcărilor publice cu plată al municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8534 din 03.03.2022 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. Enache Ciprian - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
aprobat cu 13 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local
Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl.
Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban
Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
66 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Enache Ciprian – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–
Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului –
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