MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 21934 din 19.05.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 16.05.2022, 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.1227 din 03.05.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei
Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la
şedinţă.
La şedință sunt prezenți fizic: dl. Primar Andrei Carabelea, dl. Viceprimar Alin Ștefan
Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului și
15 consilieri locali, iar on-line sunt prezenți 2 consilieri locali : dl. Consilier local Asandei Constantin
Alexandru și dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian. Lipsesc: dl. consilier local Gavrilescu Bogdan,
dl. consilier local Novac Marius Gruia, d-na consilier local Murguleț Rodica și d-na consilier local
Tatomir Alina Mihaela. De asemenea la ședință participă 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 19 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
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 participării municipiului Piatra Neamț în cadrul proiectului
„Achiziție autobuze ecologice”, în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul
de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule
nepoluante), în parteneriat cu UAT Consiliul Judetean Neamț;
- 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 participării municipiului Piatra Neamț în cadrul proiectului „Achiziție
autobuze ecologice”, în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul Planului Național
de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 –

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în
parteneriat cu UAT Consiliul Judetean Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20966 din 13.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 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 18 voturi Pentru, respectiv 16 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 2 voturi Pentru
din partea consilierilor prezenți on-line, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
138 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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