
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr. 46.754 din 14.10.2022 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 14.09.2022, în şedinţa extraordinară, cu convocare de îndată,  

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.2197 din 13.09.2022, Înlocuitorul de drept al Primarului 

municipiului– dl. Alin Ștefan Lehăduș, a convocat de îndată  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, d-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului și 18 consilieri locali, din care on-line 

sunt prezenți 4 consilieri locali: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local  Curelaru 

Iulian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Trofin Mihai Florin.  

Lipsesc: d-na consilier local Ene Aurora, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia.  

De asemenea la ședință participă reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență 

Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, d-na Berea Ana – 

Director Direcția de Asistență Socială a muncipiului Piatra Neamț, d-na Cătălina Hizan – Director 

Direcția Economică, 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 20 consilieri local, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

Dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.1. 

Dl. consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

   

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2022; 

               - iniţiator – P.Primar, Înlocuitor de drept, Viceprimar – dl. Alin Ștefan Lehăduș 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului ”Extinderea si îmbunătățirea 

managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în Municipiul Piatra 

Neamț”; 

         - iniţiator – Viceprimar – dl. Alin Ștefan Lehăduș 

 3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.63 din 03.03.2022 privind aprobarea Proiectului 

Tehnic aferent investiției Centru de zi ”Primii Pași”, str. Progresului nr.37, Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar – dl. Marius Ioan Irimia 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru proiectul 

”Centru de zi pentru susținerea copiilor cu dizabilități”, din str. Aleea Tineretului nr.7, Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar – dl. Marius Ioan Irimia 

 5.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 – Viceprimar – dl. Alin Ștefan Lehăduș 

 6.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 – Viceprimar – dl. Alin Ștefan Lehăduș 

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - 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.41.244 din 12.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost APROBAT cu 17 voturi Pentru (din care 14 consilieri locali prezenți fizic și 3 consilieri locali 

prezenți on-line: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local  Curelaru Iulian și dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florin), dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian și dl. Consilier local Mihalcea Cristian nu au participat la vot. 

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

258 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea implementării proiectului ”Extinderea si îmbunătățirea 

managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în Municipiul Piatra 

Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.558 din 14.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 4 on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local  Curelaru Iulian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florin). 

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

259 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.3 pentru modificarea HCL nr.63 din 03.03.2022 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. 41.359 din 13.09.2022 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, 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 APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 4 on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local  Curelaru Iulian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florin). 

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

260 a Consiliului. 
 



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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

proiectul ”Centru de zi pentru susținerea copiilor cu dizabilități”, din str. Aleea Tineretului nr.7, Piatra 

Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.535 din 13.09.2022 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, 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 APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 4 on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local  Curelaru Iulian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian și dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florin). 

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

261 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.5 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. 41.215 din 12.09.2022 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. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – dă citire buletinului de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra 

votului secret, după cum urmează: 

 Total voturi: 16 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 16 

  Din care: 

  Voturi Pentru: 15 

  Voturi Contra: 1 

 

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

262 a Consiliului. 
 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 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; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.322 din 13.09.2022 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. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – dă citire buletinului de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra 

votului secret, după cum urmează: 

 Total voturi: 16 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 16 



  Din care: 

  Voturi Pentru: 12 

  Voturi Contra: 4 

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

263 a Consiliului. 
 

 

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

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

D-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului – SS indescifrabil 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

SAPL/Ds.II/1 ex./NP/14.10.2022 
 


