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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 27.01.2022 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, desfășurată on-line 

 

  

 

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.131 din 21.01.2022, modificată prin Dispoziția Primarului nr.135 din 

25.01.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul Local al 

Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 27.01.2022. 

Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din 

26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu 

Local se pot desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru 

împiedicarea răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației nr.46408 din 23.03.2020. 

La şedință sunt prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. 

Viceprimar Irimia Marius Ioan, dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan și 19 consilieri locali. Lipsesc : 

dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu și d-na consilier local Alina Mihaela Tatomir. 

Președintele de ședință – dl. Jucan Adrian Gabriel,  dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al 

Municipiului, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, reprezentanți ai 

Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului 

Administrație Publică Locală participă la ședintă în sala de ședințe a consiliului local, coordonând 

desfășurarea ședinței și din punct de vedere tehnic, împreună cu d-na Cristina Apetroaei – Serviciu 

GIS, IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

 Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările. La adoptarea HCL nr.1, nr.2 și nr.13 au fost prezenți 21 de consilieri locali, la adoptarea 

HCL nr.3 – nr.5, nr.7 - nr.25 au fost prezenți 22 de consilieri locali și la adoptarea HCL nr.6 au fost 

prezenți 23 de consilieri locali. 
 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot aprobarea Proceselor 

Verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 07.12.2021 și 17.12.2021. 

Dl. Primar Andrei Carabelea menționează că retrage de pe ordinea de zi proiectele de 

hotărâre nr.20 și nr.26 și propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr.28. 

Dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan informează Consiliul Local că, în calitate de inițiator al 

proiectului de hotărâre nr.16,  retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre menționat.  

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.19 de pe ordinea de zi. 

D-na Consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectelor de hotărâre nr.1 și nr.14 de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier local Novac Marius Gruia informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.15 de pe ordinea de zi. 

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

proiectelor de hotărâre nr.10 și nr.12 de pe ordinea de zi. 

  

 



 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetar înregistrat 

la 31 decembrie 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în veniturile bugetului local a excedentului 

bugetar, înregistrat de Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, din activitatea Centrului Social 

Pietricica la data de 31 decembrie 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului 

adițional la contractul de lucrări nr.7.804/165/21.03.2019, pentru investiția: ”Școala cu 10 clase – 

cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL, pentru investiția: ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului 

adițional la contractul de lucrări nr.8.834/169/29.03.2019, pentru investiția: ”Grădinița cu 12 grupe 

și program prelungit – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării 

de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

PNDL, pentru investiția: ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, din 

municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat deșeuri 

de la persoane fizice, agenți economici, instituții publice și de pe domeniul public; 

                   - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic 

de execuție (PT), DTAC, DOE, CS, DE, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor 

aferente pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea/modernizarea unui centru multifunctional 

în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru 

proiectul ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF actualizat 

şi  a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru 

transport public (TP)” Cod SMIS 126607; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț, în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în 

municipiul Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM”, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități – finanțat prin Administrației Fondului pentru Mediu; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului 

Piatra Neamț pentru perioada de programare 2021-2027; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



  13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.333/17.12.2021 privind stabilirea salariilor de 

bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 

din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra Neamț; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  14.HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreţinere şi 

exploatare a complexului comercial Mall Forum Center din municipiul Piatra Neamţ, str. Cuejdi nr. 

1 B; RETRAS 
            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamț a unor mijloace fixe, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea lor; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Handbal, a 

unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 

47;  

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 19.HOTĂRÂRE pentru acceptarea de principiu a unei succesiuni vacante; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune 

nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; RETRAS 
           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 50 autorizaţii 

taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL 203 din 23.07.2020 privind darea în administrare 

către Serviciul de Probațiune Neamț a unor spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum 

Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea stabilirii sediului; 

            - iniţiator – Viceprimar Marius Irimia 

 23.HOTĂRÂRE privind  neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în 

Piatra Neamț, str. Petru Rareș nr.3 (fost nr.1), jud. Neamț; 

            - iniţiator – Viceprimar Alin Lehăduș 

 24.HOTĂRÂRE privind înființarea unui drum public în municipiul Piatra Neamț și 

atribuirea denumirii ”str. Draga Olteanu Matei”; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, în 

formă actualizată, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA, aprobat prin HCL 

nr.117/2006; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.293/2020 pentru stabilirea componenței 

comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr.114/2020 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei locale de ordine publică 

a municipiului Piatra Neamț;  RETRAS 
            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

            - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



           28. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Municipiul Piatra Neamț, la 

Programul Horizon Europe derulat prin UE, în cadrul Misiunii Europene ”100 Climate-Neutral and 

SmartCities by 2030”; 

                         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință supune - dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetar înregistrat 

la 31 decembrie 2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1584 din 17.01.2022 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. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu participă la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 1 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea preluării în veniturile bugetului local, a excedentului 

bugetar înregistrat de Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț din activitatea Centrului Social 

Pietricica la data de 31 decembrie 2021; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1751 din 21.01.2022 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. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi (21 voturi Pentru). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 2 a Consiliului. 

   

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că d-na 

consilier local Tatomir Alina Mihaela participă la ședința consiliului local, drept urmare 

prezența consilierilor locali este de 22 consilieri locali. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului 

adițional la contractul de lucrări nr.7.804/165/21.03.2019 pentru investiția: ”Școala cu 10 clase – 

cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1550 din 17.01.2022 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi (22 voturi Pentru). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 3 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 



finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin PNDL pentru investiția: ”Școala cu 10 clase – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț;  

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1552 din 17.01.2022 emis de 

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

Economică; 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi (22 voturi Pentru). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 4 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea actului 

adițional la contractul de lucrări nr.8.834/169/29.03.2019 pentru investiția: ”Grădinița cu 12 grupe 

și program prelungit – cartier Speranța”, din municipiul Piatra Neamț;  

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1549 din 17.01.2022 emis de 

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

Economică; 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi (22 voturi Pentru). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 5 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că dl. 

consilier local Gavrilescu Bogdan participă la ședința consiliului local, drept urmare prezența 

consilierilor locali este de 23 consilieri locali. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin PNDL pentru investiția: ”Grădinița cu 12 grupe și program prelungit – cartier Speranța”, din 

municipiul Piatra Neamț;  

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1551 din 17.01.2022 emis de 

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

Economică; 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi (23 voturi Pentru). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 6 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind actualizarea tarifelor pentru colectat, transportat și depozitat 

deșeuri de la persoane fizice, agenți economici, instituții publice și de pe domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1480 din 21.01.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 



 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 16 de voturi Pentru, 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu 

Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 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), dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii 

conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 7 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea documentației tehnico-economice  la faza Proiect 

Tehnic de execuție (PT), DTAC, DOE, CS, DE, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a 

cheltuielilor aferente pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea/modernizarea unui centru 

multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2243 din 21.01.2022 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. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 8 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

proiectul ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM”, în 

cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități – finanțat prin Administrația 

Fondului pentru Mediu; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2268 din 21.01.2022 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. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 9 a Consiliului. 

  

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF actualizat 

și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru 

transport public (TP)” Cod SMIS 126607; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1743 din 21.01.2022 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. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot, dl. 



Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii la 

internet.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 10 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind participarea municipiului Piatra Neamț  în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile pentru proiectul ”Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul 

Piatra Neamţ - Etapa 2- AFM”, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități – 

finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2246 din 21.01.2022 emis de 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 11 a Consiliului. 

 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Piatra Neamț, pentru perioada de programare 2021-2027; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2243 din 21.01.2022 emis de 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 16 Pentru, 5 voturi Abținere (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), dl. Consilier local Grigoraș 

Adrian nu a participat la vot, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca 

urmare a pierderii conexiunii la internet.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 12 a Consiliului. 

 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.333 din 17.12.2021 privind stabilirea 

salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2266 din 21.01.2022 emis de 

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

Direcția Resurse Umane, Administrativ; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 19 voturi Pentru, 2 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George și dl. 

Consilier local Șerban Valentin), dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan și d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela nu și-au exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii la internet.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 13 a Consiliului. 

 



 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2160 din 21.01.2022, emis de 

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

Administrație Publică Locală; 

 Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a participat la 

vot, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii 

la internet.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 14 a Consiliului. 

 

Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1260 din 13.01.2022, 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. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință propune următorul amendament : 

”Reformularea art. 20 lit. l) și art. 28 alin. 3 din Regulamentul privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial, care vor avea următorul 

conținut: 

Art. 20 lit. l) -  Pentru unitățile de alimentație publică, în scopul înlăturării unor 

evenimente cu potențial de risc pentru buna conviețuire socială, programul de funcționare după 

ora 22 este permis la solicitarea agentului economic, cu condiția de a nu exista sancțiuni 

contravenționale aplicate în mod repetat respectivului agent economic, prin procese verbale 

încheiate în temeiul Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

Art. 28 alin. 3 - Pentru agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică 

la terase sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, programul de 

funcționare după ora 22 este permis la solicitarea agentului economic, cu îndeplinirea condiției 

prevăzute la art. 20 lit. l”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina menționează că a depus astăzi la registratura 

primăriei un amendament la acest proiect de hotărâre. Intrucât amendamentul este asemănător cu 

cel formulat de către dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, aduce la cunoștința consilierilor 

locali că își retrage amendamentul depus. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier 

local Novac Marius Gruia nu a participat la vot, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a 

exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 3 voturi Abținere 

(dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na consilier local 

Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Novac Marius Gruia nu a participat la vot, dl. Consilier 

local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 15 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Piatra Neamț a unor mijloace fixe, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea lor; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1835 din 19.01.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 16 a Consiliului. 

  

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Handbal, a 

unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 

47; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1738 din 18.01.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 17 a Consiliului. 

  

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 pentru acceptarea de principiu a unei succesiuni vacante; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2220 din 21.01.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș nu a participat la vot, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii conexiunii la 

internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 18 a Consiliului. 

 
 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 50 autorizaţii 

taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2054 din 20.01.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina –”consilierii locali PSD vor vota Abținere și 

vreau să explic acest lucru. Am dori ca pe viitor aceste proiecte de hotărâre să fie însoțite de studii 

de legislație și date statistice. Ne abținem pentru că nu am avut la proiectul de hotărâre datele 

statistice, ca să putem vedea impactul și dacă avem voie să votăm favorabil sau nu acest proiect de 

hotărâre. Mulțumesc. ” 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 16 de voturi Pentru, 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu 

Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 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), dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii 

conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 19 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 pentru abrogarea HCL 203 din 23.07.2020 privind darea în administrare 

către Serviciul de Probațiune Neamț a unor spații din incinta Complexului Comercial Mall Forum 

Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, în vederea stabilirii sediului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2218 din 21.01.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 20 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.23 privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în 

Piatra Neamț, str. Petru Rareș nr.3 (fost nr.1), jud. Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2221 din 21.01.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 21 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.24 privind înființarea unui drum public în municipiul Piatra Neamț și 

atribuirea denumirii ”str. Draga Olteanu Matei”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.39227 din 09.12.2021 emis 

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

Serviciul Cadastru și Nomenclator Stradal; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului de 

hotărâre. 



 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 22 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea contractului de concesiune nr.2719 din 29.01.2002, 

în formă actualizată, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Publiserv SA, aprobat prin HCL 

nr.117/2006; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1926 din 20.01.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 16 de voturi Pentru, 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu 

Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 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), dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii 

conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 23 a Consiliului. 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea participării UAT Municipiul Piatra Neamț, la 

Programul Horizon Europe derulat prin UE, în cadrul Misiunii Europene ”100 Climate-Neutral and 

Smart Cities by 2030”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.1788 din 19.01.2022 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, 

ca urmare a pierderii conexiunii la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 24 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.27 privind alegerea Președintelui de ședință; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.2162 din 21.01.2022 emis de 

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

Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune aprobarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Teodorescu Constantin propune pe dl. Consilier local Enache Nicolae 

Ciprian. 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - supune la vot propunerea formulată, care 

a fost APROBATĂ cu 18 voturi Pentru și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. 

Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir 

Alina Mihaela), dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu și-a exprimat votul, ca urmare a pierderii 

conexiunii la internet. 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 25 a Consiliului. 

 

  Dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș - ”legat de proiectul de hotărâre cu regulamentul și 

modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial, 

mă bucur că împreună putem aduce performanță în administrație și să ne ținem de treabă, nu de 

gogoși electorale și facebook. Mulțumesc.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”domnule președinte dați-mi și mie vorba.” 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – ”vă rog doamna Moise”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”prin propunerea colegilor din Consiliul Local, 

amendamentului propus, a recunoscut că unele capitole trebuiau modificate sau scoase din cadrul 

regulamentului. Cred că definiția de fake news, tocmai a luat sfârșit, numai prin acest amendament. 

Așa cum am mai spus, atât eu, cât și colegii mei social – democrați, consilieri locali, colegi cu 

dumneavoastră, am depus înainte de ședință amendamentul și punctul nostru de vedere. Mă bucur 

că până la urmă împreună putem face lucruri bune.” 

 Dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș - ”nu am vrut să ucidem prin litera legii, așa cum ați 

spus și nu avem nici un articol 30.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”este 3.0, este o greșeală de tehnoredactare.” 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – ”întotdeauna, prin dialog, prin consultarea 

celor implicați și afectați, lucrurile pot să iasă cât se poate de bine. E adevărat că atunci când 

inflamăm pe oamenii și îi ducem în eroare, nu este în regulă. Lucrurile au ieșit așa cum trebuie și 

cred că toată lumea va fi mulțumită.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”este o simplă greșeală de tehnoredactare. Este 

vorba de art.3.0. Nu este nici un fel de problemă, d-le Lehăduș, până la urmă fondul este cuprins în 

document. Mulțumesc.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”ceea ce aș fi vrut să spun, nu îmbrăca forma 

unui amendament, ci erau fix trei cuvinte. Ar fi înțeles și cetățenii mai bine. Nici măcar nu-mi 

doream să critic pe nimeni. Era momentul să pun pe masă o chestiune și cred că viitorul președinte 

de ședință ar trebui să asculte. Chiar nu vroiam să critic sau fac un amendament. Ajuta cetățeanul în 

înțelegerea proiectului. Mulțumesc oricum.” 

 Dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință – ”procedural, dacă sunt intervenții de făcut 

pe proiect, bine ar fi să fie comunicate înainte de a începe votul. Dacă începem votul și fiecare 

începe să spună câte ceva, numai pricepem. Nu știam cât de lungă este intervenția, am fost strict pe 

procedură.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă felicit pentru felul diplomat și precis în care ați condus 

ședințele în aceste 3 luni. A fost o perioadă în care am avut claritate pe organizarea acestor ședințe. 

Il felicit pe dl. Ciprian Enache și îi urez mult succes.” 

 Dl. consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”mulțumesc d-le Primar. Mulțumesc frumos și 

colegilor, d-lui Teodorescu Constantin pentru nominalizare, mulțumesc tuturor pentru că mi-ați 

acordat încrederea. Sper să putem lucra în următoarele 3 luni, în condiții bune, corecte și în folosul 

cetățeanului. D-na Tatomir am să fac tot ce îmi stă în putere să nu apară discuții vis-a-vis de 

amendamente sau propuneri. Vă mulțumesc încă o dată tuturor.” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului –”aș avea o rugăminte la 

dumneavoastră, pentru că modalitatea în care am avut la această ședință depus amendamentul și 

anume în timpul ședinței, în scris, prin intermediul registraturii, este o modalitate un pic atipică. Nu 

ne dă posibilitatea să avem marja de timp necesară să putem lectura, să vedem despre ce este vorba. 

Amendamentele strict procedural se depun fie în comisia de specialitate, fie direct în ședință și sunt 

susținute de cel care le face. În situația în care sunt astfel de amendamente depuse în scris, prin 

registratură, în timpul ședinței, ne pune într-o situație foarte dificilă de a lua la cunoștință, de a 

lectura, de a putea încadra sau nu acel amendament, pe ceea ce înseamnă procedura de ședință, 

procedura de vot. Rugămintea mea este să ne ținem cât mai mult de procedură, pentru a nu apărea 

astfel de situații, care comportă ulterior tot felul de discuții. În ședința de față, nu este cazul 

deoarece respectivul amendament a fost retras de către inițiator. Având în vedere această situație 

care nu comportă discuții, aș vrea să o valorific și să vă  aduc la cunoștință ca pe viitor să uzați una 



din cele două căi clasice de formulare a amendamentelor, fie în comisia de specialitate, fie direct în 

ședință susținute de autorul acestora. Mulțumesc.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mulțumesc pentru sugestie domnule secretar. 

Codul Administrativ nu prevede acest aspect. Eu am înregistrat înainte de ședință. Mulțumesc.” 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Jucan Adrian Gabriel - Președinte de ședință - 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. JUCAN Adrian Gabriel - Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

Dl. ȘTEFAN Dragoș - Secretar General al Municipiului – SS indescifrabil 
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