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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 22.09.2022, 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.2259 din 19.09.2022, Primarului 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 Catzaiti - Secretarul General al Municipiului și 

16 consilieri locali, din care on-line sunt prezenți 5 consilieri locali: d-na consilier local Ene Aurora, 

dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. consilier local Obreja Mihai, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina și dl. consilier local Mihalcea Cristian. 

Lipsesc 5 consilieri locali: dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local 

Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert 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, d-na Irina Știrbu – 

Director Direcția Patrimoniu, dl. Harbuz Liviu – Director Cabinet Primar, dl. Andrei Acristinei - Șef 

Serviciu Juridic, dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - 

Șef Birou Comunicare, reprezentanți ai Consiliului Local al Tinerilor din Piatra Neamț și  

reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale. 

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

ședință sunt prezenți 18 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. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  1.HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L. nr. 209/27.07.2022 privind acordarea unui 

mandat special prin care s-a aprobat excluderea Comunei Dumbrava Roșie din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” și completarea contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane nr. 1/01.09.2022, încheiat între A.D.I. ”Urbtrans” și SC 

Troleibuzul SA. 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din  H.C.L. nr.250/25.08.2022 privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Municipiului Piatra Neamț în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitare ,,URBTRANS”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei 

sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în 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 abrogarea H.C.L. nr. 209/27.07.2022 privind acordarea unui mandat 

special prin care s-a aprobat excluderea Comunei Dumbrava Roșie din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”URBTRANS” și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de transport persoane nr. 1/01.09.2022, încheiat între A.D.I. ”Urbtrans” și SC Troleibuzul SA.; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.42.321 din 19.09.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate 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 unanimitate de voturi (din care 4 voturi on-line: d-na consilier local Ene Aurora, 

dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. consilier local Obreja Mihai, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina și dl. consilier local Mihalcea Cristian). 

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

264 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.2 pentru modificarea art.1 din  H.C.L. nr.250/25.08.2022 privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Municipiului Piatra Neamț în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitare ,,URBTRANS”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.319 din 19.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 4 voturi on-line: d-na consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. consilier local Obreja Mihai, d-na consilier local 

Luca Moise Florentina și dl. consilier local Mihalcea Cristian). 

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

265 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei 

sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.113 din 19.09.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 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 voturi on-line: d-na consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. consilier local Obreja Mihai, d-na consilier local 

Luca Moise Florentina și dl. consilier local Mihalcea Cristian). 

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

266 a Consiliului. 
 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

  

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”salut prezența în sala de ședință a unor reprezentanți ai 

Consiliului Local al Tinerilor, un organism, o entitate pe care vreau să o văd și mai mult implicată în 



viața comunității și chiar mă bucur că angajamentul pe care și l-au asumat ieri, de a fi parte activă a  

comunității în umbra cosiliului local și chiar a executivului primăriei, pare să prindă contur și vă 

mulțumesc dragilor pentru prezență și să o țineți tot așa. Mulțumesc frumos”. 

 Dl. Consilier local Enache Ciprian – ”ne puteți prezenta până la ședința următoare o informare 

cu privire la desfășurarea și recuperarea banilor în urma Festivalului Kult Fest, pentru că au fost foarte 

multe controverse ? Să nu mai întâmpinăm la votul următor aceleași impedimente și bariere, pe care le-

am întâlnit la proiectul precedent.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”sigur, d-le consilier. Așa vom face. Chiar săptămâna trecută am 

primit acest raport și vom face această informare. Vă mulțumesc pentru provocare.” 

 Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”am o întrebare pentru dl. Primar, vis-a-vis de podurile și 

trecerile peste Cuiejdi. Ce soluții avem ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu suntem în căutare doar de soluții. Soluțiile le avem deja. 

Vom avea o suplimentare de buget pentru reparațiile și lucrările la punțile pietonale. Nu este nici 

pentru noi o situație confortabilă, nu este nici un primar pe lumea asta care să-și dorească să închidă 

punți, cu atât mai puțin eu, dar dacă asta este necesar pentru a respecta condițiile de siguranță pentru a 

nu pune în pericol viața vreunui cetățean, suntem dispuși să facem acest compromis. Cu privire la 

puntea de la ”8 Martie”, vă anunț că astăzi am primit un răspuns oficial din partea expertului tehnic, 

care a făcut expertiza tehnică și răspunsul domniei sale ne confirmă că se poate face circulația 

pietonală, în condiții restricționate, pe care le-am avut și anterior închiderii punții. Se poate face, de 

asemenea în condiții de siguranță, trebuie doar niște lucrări de finisare a mozaicului respectiv. Lucrări 

care sunt deja în desfășurare și mâine vom deschide puntea pietonală, care este în proiectare. In 

următoarele săptămâni vom primi forma definitivată a proiectului tehnic, apoi procedurile pentru 

obținerea avizelor necesare, emiterea autorizației de construire și scoaterea la licitație pentru lucrările  

de realizare a punții noi. Suntem în plin proces de remediere a situației.  

 În ceea ce privește puntea de la ștrand, vă aduc la cunoștință că am avut 2 licitații pentru 

execuția lucrărilor de reparații capitale. Din păcate la aceste 2 licitații nu am avut oferte valabile. Nu 

am avut decât solicitanți sau potențiali ofertanți care au pus doar întrebări, dar nu am avut oferte 

depuse și acum vrem să vedem ce putem corecta la nivelul caietului de sarcini, pentru a nu ajunge în 

această situație și a treia oară.” 

 

 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 
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