MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 30370 din 04.07.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26.05.2022, în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, 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 Dispoziţia
Primarului nr.1282 din 20.05.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul
Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 26.05.2022.
La şedință sunt prezenți fizic: dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan
Irimia, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului și 20 consilieri locali, iar on-line este
prezent: dl. Primar Andrei Carabelea și dl. Consilier local Curelaru Iulian. De asemenea la ședință
participă: d-na Oana Catzaiti - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Sorin Potolea – Cabinet
Primar, dl. Andrei Acristinei - Șef Serviciu Juridic, d-na Irina Știrbu – Director Direcția Patrimoniu, dl.
Andrei Ciubotaru – Arhitectul Municipiului, dl. Vlad Tudor – Biroul Comunicare și d-na Ana Maria
Rotariu - Șef Serviciul Pentru Educație Timpurie Antepreșcolară, 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 23 de consilieri, 22 prezenți fizic și un consilier local prezent on-line, astfel şedinţa este legal
constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Primar Andrei Carabelea propune Consiliului Local suplimentarea ordinii de zi cu
proiectele de hotărâre nr.23 și nr.24.
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, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 9, nr. 10 și nr. 23.
Dl. consilier local Novac Marius Gruia informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.5.
Dl. consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.3.
Dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.2.
Dl. consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.24.
Dl. consilier local Curelaru Ioan Iulian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectelor de hotărâre nr.4, nr.13 și nr.17.
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.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2022;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;

- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.164 din 14.06.2021 privind constituirea comisiei
de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de
interes local, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra
Neamț, în vederea organizării și finanțării în comun a unui concert extraordinar în cadrul Concursului
Internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu, ediția XXX-a;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al primarului;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și
Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările
ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului
Reabilitare termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț - Corp A și Corp B,
strada Ștefan cel Mare, nr.6-8 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta
C5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri
publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel
aferent Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea obținerii finanțării nerambursabile,
inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect;
- iniţiatori – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului
Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională
pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Colegiul Tehnic ,,Gheorghe
Cartianu” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul renovării,
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2:
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel aferent Planului Național de
Redresare și Reziliență, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, inclusiv anexa privind
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
10.HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării programului ”Piatra Neamț susține
performanța în educație”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț,
pentru anul școlar 2021-2022;
- iniţiatori – dl. consilier local Novac Marius Gruia, dl. consilier local Mihalcea
Cristian, dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu și dl.consilier local dl.Minuț Eduard Robert
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren în vederea construirii
de locuințe individuale și colective mici”, tarla Chisc I, cu acces din str. Ciocârliei;
- iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbare subzonă funcțională din
A1 în M1b, pentru construire magazin tip Penny Market și modernizare Centru Comercial Azi”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
13.HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
14.HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor unităților locative din fondul locativ de stat și din
fondul locativ al municipiului Piatra Neamț, prin aplicarea indicelui de inflație;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
15.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ,
domeniul public;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a unor
terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru
închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Piatra Neamţ;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
18.HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe cu scopul
valorificării lor de către Poliția Locală Piatra Neamț, în cadrul „Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 – Rabla Plus Mașini Electrice”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
19.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.48 din 28.02.2022 cu modificările și
completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
20.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.143/27.05.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în Municipiul
Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
21.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.5.1 ”Tarife” la HCL nr.294 din 26.09.2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș
22.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, prin emisiune de
obligațiuni municipale;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
23.HOTĂRÂRE privind aprobarea înființarea unității de învățământ cu program prelungit, cu
personalitate juridică – Creșa Piatra Neamț, în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra
Neamț, furnizor de educației acreditat, prin reorganizarea Serviciului pentru Educație Timpurie
Antepreșcolară din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
24.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea
gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem
de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem tiketing, stații de transport public inteligente,
platformă de informare a utilizatorilor transportului public), în vederea obținerii finanțării
nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,
Componenta C10– Fondul local, Investiția I.1– Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.2Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde– ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/ local), în parteneriat cu UAT Județul 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 contului anual de execuție a bugetului pe anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.590 din 17.05.2022 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 (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 9 voturi
Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local
Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban Valentin), iar d-na consilier local Luca Moise
Florentina nu a participat la vot.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
143 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22247 din 20.05.2022 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 (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 6 voturi Abținere
(dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț
Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și
dl. Consilier local Șerban Valentin), 4 consilieri locali nu au participat la vot : dl. Consilier local
Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 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.
144 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 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. 21744 din 18.05.2022 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.
Dl. consilier local Enache Ciprian Nicolae solicită ca pe viitor, sumele din anexa proiectului de
hotărâre să fie defalcate.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat
cu 21 voturi Pentru (20 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 2 consilieri locali nu
au participat la vot: 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.
145 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.164 din 14.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare
și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local,
precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21629 din 17.05.2022 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.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – prezintă consilierilori locali buletinul
de vot secret.
D-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu
participă la vot.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra
votului secret, după cum urmează:
Total voturi: 21
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 21

Din care:
Voturi Pentru: 20
Voturi Contra: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
146 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat cu Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamț, în
vederea organizării și finanțării în comun a unui concert extraordinar în cadrul Concursului
Internațional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu, ediția XXX-a;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21942 din 19.05.2022 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 21 voturi Pentru (20 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 1 vot Abținere (dl.
Consilier local Enache Nicolae Ciprian), dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu au participat la
vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
147 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al primarului;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21076 din 16.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Resurse Umane, Administrativ;
Comisia de specialitate nr.4 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 (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line) și 10 voturi
Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise
Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier
local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban
Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
148 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite a
municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21430 din 17.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Resurse Umane, Administrativ;
Comisiile de specialitate nr.1, 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.
149 a Consiliului.

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Reabilitare
termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț - Corp A și Corp B, strada
Ștefan cel Mare, nr.6-8 în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 –
Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel aferent
Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, inclusiv
anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22102 din 19.05.2022 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.
150 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului Investiții
pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru
învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Colegiul Tehnic ,,Gheorghe
Cartianu” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – Valul renovării,
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2:
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel aferent Planului Național de
Redresare și Reziliență, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, inclusiv anexa privind
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22161 din 19.05.2022 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 22 voturi Pentru (21 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), d-na consilier local
Luca Moise Florentina nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
151 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea derulării și finanțării programului ”Piatra Neamț susține performanța
în educație”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț, pentru anul
școlar 2021-2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21904 din 18.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisiile de specialitate nr.1, 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 22 voturi Pentru (21 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), d-na consilier local
Luca Moise Florentina nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
152 a Consiliului.

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren în vederea construirii de locuințe
individuale și colective mici”, tarla Chisc I, cu acces din str. Ciocârliei;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18540 din 02.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.2 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.
153 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbare subzonă funcțională din A1 în M1b,
pentru construire magazin tip Penny Market și modernizare Centru Comercial Azi”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21239 din 16.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Urbanism și Cadastru;
Comisiile de specialitate nr.2 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.
154 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind actualizarea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21286 din 16.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – prezintă consilierilori locali buletinul
de vot secret.
Dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu participă la vot.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra
votului secret, după cum urmează:
Total voturi: 22
Voturi nule: 1
Voturi valabil exprimate: 21
Din care:
Voturi Pentru: 20
Voturi Contra: 1
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
155 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind indexarea chiriilor unităților locative din fondul locativ de stat și din fondul
locativ al municipiului Piatra Neamț, prin aplicarea indicelui de inflație;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21838 din 18.05.2022 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.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat
cu 13 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 6 voturi Împotrivă
(dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local
Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local
Șerban Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
156 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul
public;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22165 din 19.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
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 unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
157 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a unor terenuri, în
vederea înscrierii în Cartea Funciară;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22165 din 19.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
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.
158 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru închirierea,
concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22149 din 19.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu participă la vot.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra
votului secret, după cum urmează:
Total voturi: 22
Voturi nule: 0

Voturi valabil exprimate: 22
Din care:
Voturi Pentru: 16
Voturi Contra: 6
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
159 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe cu scopul valorificării lor
de către Poliția Locală Piatra Neamț, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din
punct de vedere energetic, 2020-2024 – Rabla Plus Mașini Electrice”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21974 din 19.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
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.
160 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind modificarea HCL nr.48 din 28.02.2022 cu modificările și completările
ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22321 din 20.05.2022 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.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat
cu 12 voturi Pentru (11 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 5 voturi Împotrivă
(dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Adrian și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 6
voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae, dl.
Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local
Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
161 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.20 privind modificarea HCL nr.143/27.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în Municipiul Piatra Neamț, cu
modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22163 din 19.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Biroul
Comunicare;
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 13 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 4 voturi Împotrivă
(dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier
local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Minuț Adrian) și 5 voturi Abținere (dl. Consilier local

Apetrei George, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na
Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
162 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.21 privind modificarea anexei nr.5.1 ”Tarife” la HCL nr.294 din 26.09.2019, cu
modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22308 din 20.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș propune următorul amendament: ”se modifică anexa la
proiectul de hotărâre, punctul 1 Tarife la intrare, în sensul următor: 5 lei/zi acces bazine înot –
copii între 5 și 14 ani. Restul tarifelor rămân la fel.”
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost
APROBAT cu 13 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 3 voturi
Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina și
dl. Consilier local Minuț Adrian) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier
local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl.
Consilier local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local
Șerban Valentin).
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul Adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic
și 1 consilier local on-line), 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local
Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,
d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local
Minuț Adrian, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și
dl. Consilier local Șerban Valentin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
163 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.22 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, prin emisiune de obligațiuni
municipale, în scopul refinanțării datoriei publice locale a municipiului Piatra Neamț și pentru
asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 22642 din 23.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert solicită dreptul la cuvânt.
Dl. Primar Andrei Carabelea solicită dreptul la cuvânt la final, după intervenția consilierilor
locali din sala de ședință.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ” În primul rând, în Raportul de specialitate nu se
explică foarte clar costurile acestei refinanțări. Ne așteptăm la taxe și impozite mai mari ? Cei de la
contabilitate care au stabilit costurile acestei refinanțări, ne pot explica să înțelegem și noi ? O să avem
un amendament de făcut.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nimic din ce s-a spus în sală nu am înțeles. Am auzit ceva de
taxe și impozite mai mari. Chiar nu vreau să ducem în derizoriu acest proiect.”

Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert propune următorul amendament : ”nerealizarea
obiectivelor acestui proiect până la data de 31.12.2023, atrage răspunderea civilă, penală sau
administrativă, după caz, și duce la imputarea și recuperarea prin orice mijloc legal a tuturor
sumelor cheltuite pentru acest proiect. Recuperarea sumelor cheltuite se va face pe cale civilă de la
inițiatorul și coordonatorul proiectului, în egală măsură.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”puteți să îmi spuneți ce s-a discutat în sală ? v-aș rămâne
recunoscător. Nu am auzit nimic. Am auzit doar de răspundere penală. După taxe și impozite mai
mari….nu mai înțeleg logica de acolo. E doar un comentariu politic, din câte înțeleg. Ca să nu lungim
vorba, dați-mi și mie voie la o intervenție foarte scurtă. Îmi pare rău că nu îi văd pe colegi față în față.
Îmi pare rău că nu sunt prezent la această ședință. Dragi colegi, suntem aleși în aceste funcții și ni s-a
încredințat încrederea și votul pietrenilor, pentru că pe de o parte cunoaștem problemele orașului și pe
de altă parte ne asumăm să venim cu soluții pentru a rezolva aceste probleme. Fiecare știți că una
dintre cele mai importante și mai severe probleme ale municipiului este datoria istorică, care grevează,
care apasă asupra bugetului local si care nu ne permite să respirăm, să fim creativi și să generăm acele
investiții, care sunt necesare momentului. Noi, astăzi, plătim cositul, toaletatul sau alte investiții care
nu au nici un fel de eficiență și care astăzi nu generează valoare adăugată. Scopul acestei refinanțări
este să nu mai plătim tribut băncilor. Scopul acestei finanțări este să stabilim noi condițiile și să ne
permitem să facem astăzi investițiile de care municipiul nostru are nevoie pentru a-și asigura un viitor
mai bun. Știți că în ultimul deceniu, câte vreme aceste rate au apăsat asupra bugetului municipiului
Piatra Neamț, au plecat din orașul nostru o treime din populația tânără a orașului ? Eu nu sunt primarul
care vreau să girez ezitările dumneavoastră pe un proiect, de care ține viitorul orașului. Mă bazez că la
acest proiect nu veți ține cont de teme politice, de ce vă spune șeful sau colegul de partid, vă propun să
aveți o decizie în cunoștință de cauză, pe care o luați liberi. De aceea am să propun astăzi vot secret pe
acest proiect și sper ca dumneavoastră să înțelegeți cât de important este și cât de mult atârnă de acest
proiect următorii 10 ani și investițiile pe care le vom putea face. ”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”de aceea am făcut acest amendament. Să fim
responsabili, pentru proiectele pe care ni le asumăm. De 20 de ani, nimeni nu își asumă greșelile. S-au
cheltuit banii și nimeni nu răspunde. Noi plătim, cetățenii acestui oraș continuă să plătească tribut
băncilor, pentru greșelile din trecut.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”astăzi vă propun o soluție la aceste probleme.”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”să înțelegem că este un acord de principiu pe
care consilierii locali, astăzi prezenți la ședință, își vor da acordul de prelungire a acestor datorii, iar
noi, ca aleși locali, să continuăm în datorii. Asta este propunerea dumneavoastră ?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu. Propunerea mea este să avem o negociere fermă, cu hârtiile
pe masă, pentru că astăzi avem de plată peste 14 milioane de lei dobânzi capitalizate. Au fost
obligațiuni pentru care am plătit și rate la un moment dat. O negociere, cu această hotărâre de consiliu
local pe masă, cu această decizie prin care noi ne asumăm oprtunitatea unei refinanțări, noi stabilim
dobânzile, noi stabilim valorile și profitul, câștigul dina ceste obligațiuni municipale nu revine
băncilor, ci cetățenilor care investesc în aceste obligațiuni. Pentru justificarea tehnică a acestui
mecanism, este în sală dl. Sorin Potolea, care are expertiză financiară și poate să explice mai bine cum
funcționează acest mecanism. Eu vă propun dumneavoastră o decizie, o oportunitate, pentru că ar
degreva foarte mult bugetul local. In fiecare an plătim aproape 50 de milioane de lei, rate la bănci, pe
credite făcute pentru toaletat, cosit, pavele sau altele, care s-au făcut acum 15 ani. Trebuie să venim
astăzi cu soluții. Nu putem fi acea echipă de consiliu local și primar, care doar plătim rate.”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”d-le Primar, să nu interveniți să ne opriți. Ați afirmat
2 lucruri. Primul că în ultimii 10 ani nu s-au plătit datoriile, care le-a avut și le are Primăria
municipiului. Vă rog să verificați acest lucru și nu afirmați lucruri care nu sunt adevărate.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu am spus acest lucru. In primii 10 ani nu s-au plătit ratele și
în tot acest timp, dobânzile s-au capitalizat, asta am spus.”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”eu vă spun ce ați afirmat, public. Al doilea, așa cum
s-au găsit soluții de a micșora datoria primăriei Piatra Neamț, rugămintea mea este să găsiți soluții în
continuare. In momentul în care veniți în fața Consiliului Local cu o propunere pentru toate grupurile
politice, vă rog să aveți acele negocieri și discuții față în față. Nu îmi aduc aminte să fi fost o altă
întâlnire, cel puțin cu grupul PMP în afară de discuția cu bugetul local din acest an. Aș vrea, dacă tot

vorbiți de transparență, să ne întâlnim, să ne așezăm la masă, să găsim soluții cu toții și veți vedea că
în Consiliul Local va fi un vot unanim pentru cetățean, pentru că toți consilierii care suntem în această
sală ne dorim binele cetățenilor acestui oraș. Nici unul din această sală nu își dorește să crească datoria
pe care o are primăria și mai mult de atât, să târâim în această datorie și cetățenii orașului. Eu, dacă aș
fi în locul dumneavoastră, aș avea decența să retrag acest proiect și să discutăm dacă considerați că
este util pentru oraș. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le Consilier Gavrilescu, ați citit acest proiect ?”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”da, d-le Primar.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ce vi se pare de negociat acolo ?”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”nu vorbesc de negocieri, ci de găsirea de soluții mai
bune. Nu m-ați consultat.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dați-mi dumneavoastră o soluție mai bună decât aceasta prin
obligațiuni municipale.”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”eu personal. Bogdan Gavrilescu, nu sunt de acord cu
această soluție.”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”grupul PSD este de acord cu grupul PMP și
susținem ceea ce a spus dl. Gavrilescu. Ați început discursul prin a ne spune că sunteți Primarul
municipiului Piatra Neamț. Amintiți-vă cu câte voturi ați fost ales, d-le Primar….”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”cu mai multe voturi decât a fost ales colegul dumneavoastră,
stimată doamnă”.
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – ”nu discutăm astfel de probleme. Rezultatele din
campanie electorală nu își au rostul acum.”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”în campania electorală ați susținut că veniți cu
proiecte, că aveți soluții. Care sunt soluțiile ?”
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – ”aveți discuții pe proiect ?”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”a prelungi credite și a împovăra din nou
populația, nu este o soluție. Sunteți Primar, veniți cu soluții”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”stimată d-na consilier, aveți și dumneavoastră oportunitatea și
posibilitatea de a veni cu soluții. Acestea vi le prezint eu, pentru că sunt discutate cu specialiști. Dacă
dumneavoastră aveți magicieni, puteți să îi aduceți ”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”nu avem magicieni, dar vom căuta soluții mai bune și
vom veni împreună, grupul PSD - PMP”.
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin – ”tehnic vorbind, în urma discuțiilor, ar trebui să
supunem la vot amendamentul d-lui consilier Minuț, după care supunem la vot votul secret, cu care
sunt de acord. Timp în care aparatul de specialitate, daca se aprobă votul secret, pregătește buletinele
de vot secret. Intre timp, rog pe dl. Potolea să ne spună mai multe despre acest proiect, să îl înțelegem
mai bine.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”dacă ne hotărâm că avem vot secret
pe proiectul în sine, natura votului pe proiect atrage și natura votului pe amendament. Dacă votați în
acest sens, vom avea vot secret și la amendament.”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”noi vrem vot la vedere, nu avem nimic de
ascuns.”
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – supune la vot propunerea de vot secret a proiectului
de hotarâre.
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dacă eu vreau să votez la vedere, puteți să îmi
impuneți să votez prin vot secret ?”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu. Consiliul Local hotărăște dacă
unele hotărâri se adoptă sau nu prin vot secret. In condițiile în care, o să avem o majoritate pe această
hotărâre de vot secret, va trebui să ne conformăm acestei majorități.”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles ceea ce ați spus. Am întrebat public, dacă
eu votez la vedere, chiar dacă majoritatea hotărăște că votează prin vot secret. Eu vreau să votez la
vedere. Este vreo problemă ?”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu avem o interdicție în acest sens.
Pe un anumit proiect de hotărâre nu pot exista…”

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles, dar pot bifa buletinul de vot, la vedere ?”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu, pentru că ați compromite
caracterul secret al votului”
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”din câte îmi aduc aminte, sunt niște hotărâri
judecătorești, care au fost câștigate, pe acest vot la vedere”.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu putem avea 2 modalități de vot la
un proiect de hotărâre”.
Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles ceea ce ați afirmat. Eu vorbesc public și
îmi asum ceea ce voi face, voi vota la vedere.”
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – dă cuvântul d-lui Sorin Potolea.
Dl. Sorin Potolea – consilier Primar pe probleme economice, financiar bancare – prezintă
argumentele de specialitate în susțierea proiectului de hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”cu privire la solicitarea de votul la
vedere, în cazul în care sunt și alți consilieri care optează pentru această variantă, vreau să vă spun că
în procedură nu există această variantă, mai mult votul deschis este prevăzut a fi exercitat în doar 3
modalități, vă citesc chiar din articolul de lege ca să fim foarte clari: prin ridicarea mâinii, prin apel
nominal efectuat de președintele de sedință sau electronic. Așadar, în condițiile în care veți face un vot
secret, veți deconspira rezultatul votului, puneți în pericol valabilitatea întregii proceduri. Eu sunt dator
să vă informez.”
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – supune la vot, prin apel nominal propunerea de vot
secret, care a fost aprobat cu 12 voturi Pentru (11 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local online) și 11 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Asandei Alexandru
Constantin, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier
local Florescu Purcariu Liviu,
d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local
Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Adrian, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, d-na
Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban Valentin).
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – solicită amendamentul în scris al d-lui
consilier local Minuț Eduard Robert, pentru întocmirea buletinelor de vot secret.
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință –anunță suspedarea ședinței pentru a da timp necesar
aparatului tehnic să întocmească buletinele de vot secret.
Se suspendă ședința.
După 15 minute sunt reluate lucrările ședinței.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”având în vedere amenințările în stil politicianistic, cu votul
deschis la vedere, și conștientizând că o asemenea acțiune ar face nulă sau anulabilă hotărârea de
astăzi, voi retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi și îl voi propune într-o ședință în care sunt
eu prezent, pentru a vedea efectiv ce se întâmplă acolo.”
D-na Ene Aurora – Președinte de ședință – ”vă rog să luați la cunoștință că proiectul nr.22 a
fost retras de pe ordinea de zi”.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.23 privind aprobarea înființării unității de învățământ cu program prelungit, cu
personalitate juridică – Creșa Piatra Neamț, în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra
Neamț, furnizor de educație acreditat, prin reorganizarea Serviciului Pentru Educație Timpurie
Antepreșcolară din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13156 din 24.05.2022 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Patrimoniu;
Comisiile de specialitate nr.1, 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 împreună cu
amendamentul Adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru (21 consilieri locali prezenți fizic
și 1 consilier local on-line), d-na consilier local Luca Moisă Florentina nu a participat la vot.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
164 a Consiliului.
D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.24 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea gradului
de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de
transport public integrat la nivelul acestuia (sistem tiketing, stații de transport public inteligente,
platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, în vederea obținerii finanțării
nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,
Componenta C10– Fondul local, Investiția I.1– Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.2Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde– ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/ local), în parteneriat cu UAT Județul Neamț;
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 22 voturi Pentru (21 consilieri locali prezenți fizic
și 1 consilier local on-line), dl. consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
165 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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