
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr. 36993 din 12.08.2022 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 04.08.2022, 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.1843 din 01.08.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei 

Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 

şedinţă. 

La şedință sunt prezenți fizic: dl. Primar Andrei Carabelea, dl. Viceprimar Alin Ștefan 

Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia, d-na Oana Roxana Catzaiti - Secretarul General al 

Municipiului și 17 consilieri locali.  

Prezența consilierilor locali se constituie astfel: 12 consilieri locali sunt prezenți fizic și 7 

consileri locali sunt prezenți on-line: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local 

Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, d-na Consilier local  Luca 

Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl. 

Consilier local Obreja Mihai.  

Lipsesc 4 consilieri locali: dl. consilier local Apetrei George, dl. consilier local Gavrilescu 

Bogdan, dl. consilier local Grigoraș Adrian și dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu. 

 De asemenea la ședință participă : dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică, dl. 

Andrei Acristinei - Șef Serviciu Juridic, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență 

Juridică Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef 

Birou Comunicare și  reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale. 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – informează Consiliul Local faptul că la 

ședință sunt prezenți 19 de consilieri locali (din care 12 consilieri locali prezenți fizic și 7 

consilieri locali prezenți on-line), astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Primar Andrei Carabelea informează Consiliul Local că suplimentează ordinea de zi cu 

proiectele de hotărâre nr.3, nr.4 și nr.5. 

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 contractarea serviciilor financiare de structurare emisiune de 

obligațiuni municipale; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de reorganizare al SC Perla Invest SRL, 

propus de către societate, prin Administratorul special;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Piatra Neamț, în vederea obținerii finanțării 

nerambursabile pentru proiectul Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra 

Neamț - etapa a III-a, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public – finanțat prin Administrației Fondului pentru Media;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții Modernizarea sistemului de iluminat 

public în Municipiul Piatra Neamț-etapa a III-a; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în trei loturi a imobilului cu NC51362 din municipiul Piatra 

Neamț;  



         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 pentru contractarea serviciilor financiare de structurare emisiune de 

obligațiuni municipale; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35212 din 01.08.2022 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. Viceprimar Irimia Marius Ioan propune următorul amendament: ” Se modifică capitolul 8 

pct.2 din Caietul de sarcini, după cum urmează: 

- Se elimină integral fraza: Prețul contractului poate fi exprimat ca valoare fixă în 

RON și/sau ca valoare variabilă în procent din totalul emisiunii de obligațiuni. 

- Se înlocuiește fraza: în cazul exprimării prețului ofertei ca procent din valoarea 

emisiunii de obligațiuni, partea variabilă nu va putea depăși 2% din suma totală în urma vânzării pe 

piață primară a obligațiunilor. 

- Cu: Valoarea contractului va fi de maxim 1,5 % inclusiv TVA, din suma totală 

rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor și se va plăti la atingerea unei rate de 

succes de minim 80% rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor.” 

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

a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 9 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 

on-line : dl. Alui Gheorghe Adrian, dl. Asandei Constantin Alexandru, dl. Jucan Adrian Gabriel și dl. 

Obreja Mihai), 6 voturi Abținere (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 și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 9 consilieri 

locali prezenți fizic și 4 consilieri locali on-line : dl. Alui Gheorghe Adrian, dl. Asandei Constantin 

Alexandru, dl. Jucan Adrian Gabriel și dl. Obreja Mihai), 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Șerban Valentin și  d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela) și 4 voturi Abținere (d-na consilier 

local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert și dl. Consilier local Novac Marius Gruia). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

223 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea modificării Planului de reorganizare al SC Perla Invest 

SRL, propus de către societate, prin Administratorul special; 

 Comisiile de specialitate nr.1 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 (din care 9 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali on-line : 

dl. Alui Gheorghe Adrian, dl. Asandei Constantin Alexandru, dl. Jucan Adrian Gabriel și dl. Obreja 

Mihai) și 6 voturi Abținere (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 și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

224 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind participarea municipiului Piatra Neamț, în vederea obținerii 



finanțării nerambursabile pentru proiectul Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul 

Piatra Neamț - etapa a III-a, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public – finanțat prin Administrația Fondului pentru Media; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35337 din 02.08.2022 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 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 (din care 12 consilieri locali prezenți fizic și 7 consilieri 

locali prezenți on-line: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, d-na Consilier local  Luca Moise 

Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl.consilier 

local Obreja Mihai). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

225 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții Modernizarea sistemului de iluminat 

public în Municipiul Piatra Neamț-etapa a III-a; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35311 din 02.08.2022 emis de 

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

Direcția  Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 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 (din care 12 consilieri locali prezenți fizic și 7 consilieri 

locali prezenți on-line: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, d-na Consilier local  Luca Moise 

Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert și dl.consilier 

local Obreja Mihai). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

226 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind dezlipirea în trei loturi a imobilului cu NC51362 din municipiul 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 35528 din 03.08.2022 emis de 

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

Cadastru și Nomenclator; 

 Comisiile de specialitate nr.1, 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 17 voturi PENTRU (din care 13 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 

on-line : dl. Alui Gheorghe Adrian, dl. Apetrei George, dl. Jucan Adrian Gabriel și dl. Obreja Mihai) 

și 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 

227 a Consiliului. 

 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu– Preşedinte de Şedinţă declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 



 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–  

 

 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului –  

 

 
 

 
 

 

 
 

SAPL/Ds.II/1 ex./NP/12.08.2022 
 

 

 

 

 


