MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 27326 din 16.06.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 24.05.2022, 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.1291 din 24.05.2022, 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
8 consilieri locali, iar on-line sunt prezenți 10 consilieri locali : dl. Consilier local Apetrei George, dl.
Consilier local Curelaru Ioan Iulian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl.
Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local
Teodorescu Constantin și dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin. Lipsesc 3 consilieri locali: dl.
consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. consilier local
Novac Marius Gruia. 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 20 de consilieri locali, din care 10 consilieri locali sunt prezenți fizic și 10 consilieri locali online, astfel 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 (10 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 10 voturi Pentru
din partea consilierilor locali prezenți on-line).
D-na Cristina Iorga – Director Direcția Dezvoltare și Implementare Programe motivează
urgența aprobării proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi.
Dl. Primar Andrei Carabelea mulțumește consilierilor locali pentru înțelegere și pentru
participare la ședință.
I.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului
Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc
18, Sc. A, B, C, D, Piata 22 Decembrie, Bloc 120, Strada Progresului, Bloc A1, Sc. A, B, C, D, Nr. 40,
Strada Mihai Viteazu, Bloc G6, Nr. 8, Strada Grigore Ureche în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de granturi pentru eficiență
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apel aferent Planului Național de
Redresare și Reziliență;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului
Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente:
Blocul 10, Scările A și B, Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamț, în cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1. (reabilitare aprofundata), Componenta 5- Valul renovării, axa 1Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale,
operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale
multifamiliale, apel aferent Planului Național de Redresare și Reziliență;
- 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 depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare
termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc 18, Sc. A,
B, C, D, Piata 22 Decembrie, Bloc 120, Strada Progresului, Bloc A1, Sc. A, B, C, D, Nr. 40, Strada
Mihai Viteazu, Bloc G6, Nr. 8, Strada Grigore Ureche în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de granturi pentru eficiență
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apel aferent Planului Național de
Redresare și Reziliență;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22676 din 23.05.2022 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.
Având în vedere amendamentul formulat de dl. Primar Andrei Carabelea și aprobat de
Consiliul Local: ”excluderea Blocului A1, sc.A, B, C, D, nr.40 de pe str. Mihai Viteazu și
modificarea valorii maxime eligibile de 2.266.566 euro fără TVA, respectiv 11.157.624,45 lei fără
TVA, în loc de de 3.535.482 euro fără TVA, respectiv 17.404.117,24 lei fără TVA și modificarea
corespunzătoare a anexei, în sensul eliminării descrierii sumare a investiției propuse pentru blocul
A1, sc.A, B, C, D, nr.40 de pe str. Mihai Viteazu”.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot amendamentul formulat de către dl. dl.
Primar Andrei Carabelea, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, respectiv 10 voturi Pentru din
partea consilierilor prezenți fizic și 10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, respectiv 10 voturi Pentru din
partea consilierilor prezenți fizic și 10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
141 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare
termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Blocul 10,
Scările A și B, Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamț, în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1. (reabilitare aprofundata), Componenta 5- Valul renovării, axa 1- Schema de
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3:
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, apel aferent
Planului Național de Redresare și Reziliență;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22683 din 23.05.2022 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 împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, respectiv 10 voturi Pentru din
partea consilierilor prezenți fizic și 10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
142 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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