MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 21893 din 18.05.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 09.05.2022, 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.1114 din 03.05.2022, modificată prin Dispoziția nr.1121 din
05.05.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedință sunt prezenți fizic: dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan
Irimia, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului și 15 consilieri locali. Lipsesc: dl.
Primar Andrei Carabelea, dl. consilier local Apetrei George, dl. consilier local Florescu Purcariu
Liviu, dl. consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. consilier local Novac Marius Gruia, dl. consilier local
Șerban Valentin și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela. De asemenea la ședință participă d-na
Oana Catzaiti - 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.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt
prezenți 17 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș - ca înlocuitor de drept al d-lui Primar Andrei Carabelea,
propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.5 și nr.6
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
D-na Consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectelor de hotărâre nr.1 și nr.4.

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ
- Etapa 2- AFM” pentru depunerea dosarului de finanțare în cadrul „Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice în localități” – finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Serviciul de
Ambulanță Județean Neamț, în vederea asigurării serviciilor medicale de urgență la evenimentele
organizate de Municipiul Piatra Neamț, în cursul anului 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

4.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, capitolul 67.02 “Cultură,
recreere şi religie” ;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a
unor spații și terenuri, situate în incinta Ștrandului Municipal aparținând domeniului public al
municipiului Piatra Neamț, a documentației de atribuire și închirierii acestora prin licitație publică,
precum și modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.200/23.07.2020;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș
6.HOTĂRÂRE privind preluarea în folosință gratuită a unui bun imobil – autovehicul FIAT
DOBLO, de la SC Parking SA, pe o perioadă de 30 de zile;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18610 din 03.05.2022 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.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat
cu 13 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Minuț Eduard Robert), d-na Consilier local Luca Moise
Florentina nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
132 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ - Etapa
2- AFM” pentru depunerea dosarului de finanțare în cadrul „Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice în localități” – finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18985 din 02.05.2022 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.
D-na Ene Aurora- 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.
133 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Serviciul de Ambulanță
Județean Neamț, în vederea asigurării serviciilor medicale de urgență la evenimentele organizate de
Municipiul Piatra Neamț, în cursul anului 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18684 din 03.05.2022 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.
D-na Ene Aurora - 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.
134 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere
și religie”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18819 din 03.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na Ene Aurora - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat
cu 16 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.
135 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii, a unor spații și
terenuri situate în incinta Ștrandului Municipiului din municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19453 din 05.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Parimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na Ene Aurora - 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.
136 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind preluarea în folosință gratuită a unui bun imobil – autovehicul FIAT DOBLO, de
la SC Parking SA, pe o perioadă de 30 de zile;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19709 din 06.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Parimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na Ene Aurora - 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.
137 a Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Ene Aurora – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–
Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului –
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