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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 27.07.2022, 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.1780 din 21.07.2022, Primarul Municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul 

Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 27.07.2022. 

La şedință sunt prezenți: dl. Primar Andrei Carabelea, dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș, dl. 

Viceprimar Irimia Marius Ioan, d-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului și 19 consilieri 

locali. Prezența consilierilor locali se constituie astfel: 19 consilieri locali sunt prezenți fizic și 2 

consileri locali sunt prezenți on-line: dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian și  d-na Consilier local 

Tofan Ramona Mirela. Lipsesc: d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Consilier local Șerban 

Valentin. 

De asemenea la ședință participă: dl. Harbuz Liviu – Director Cabinet Primar, d-na Simona 

Varganici - Șef Serviciu Buget, Guvernanța Corporativă, dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu 

Administrație Publică Locală, dl. Andrei Acristinei - Șef Serviciu Juridic, d-na Irina Știrbu – Director 

Direcția Patrimoniu, dl. Chitic Ovidiu - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, d-

na Manuela Boacșă – Director Direcția Tehnică, dl. Andrei Ciubotaru – Arhitectul Municipiului, dl. 

Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare, dl. Vlad Tudor – Biroul Comunicare, reprezentanți ai 

Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului 

Administrație Publică Locală, și  reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt 

prezenți 21 de consilieri, din care: 19 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali prezenți on-

line, astfel şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință supune la vot aprobarea Proceselor Verbale ale 

ședințelor consiliului local din  20 mai 2022, 24 mai 2022 și 26 mai 2022, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

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

proiectelor de hotărâre nr.2, nr.4 și nr.5. 

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 încheierea unui act adițional la contractul nr.34093/2006 de 

concesionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț, în vederea constituirii 

fondului pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a Depozitului Ecologic Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru 

sprijin în vederea desfășurării Festivalului de Teatru Piatra Neamț - ediția 33; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 4.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

     5.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans”, în vederea exercitării votului la modificarea costului lei/km 

pentru transportul cu autobuze și a profitului rezonabil pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor terenuri în domeniul privat al municipiului Piatra 

Neamț, în vederea înscrierii acestora în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – 

teren cotă parte indiviză; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 8.HOTĂRÂRE privind completarea prin Act Adițional a contractului nr.35.909 din 

19.12.2019 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de organizare, 

exploatare, întreținere și reparații curente a locuințelor sociale aparținând domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din 

subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 10.HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț a unui spațiu situat în incinta complexului comercial Mall Forum Center din 

str. Cuiejdi nr.1B, Piatra Neamț, în vederea stabilirii sediului serviciului administrare și gestionare 

locuințe sociale; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 11.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.106/10.04.2019  privind aprobarea devizului 

general actualizat, dupa încheierea contractelor de achizitie publica pentru investitia ”Gradinita cu 12 

grupe si program prelungit – cartier Speranța”, Piatra Neamt; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.107/10.04.2019 privind aprobarea devizului 

general actualizat, după încheierea contractelor de achiziție publică pentru investiția ”Școala cu 10 

clase – cartier Speranța”, Piatra Neamt; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.108/10.04.2019 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”, Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.109/10.04.2019 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”, 

Piatra Neamț; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind aprobarea predării ca bun de retur a rețelei de apă potabilă de pe str. 

Ion Sergentu aparținând UAT Municipiul Piatra Neamț, către CJ APA SERV SA NEAMȚ; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul 

public a unor investiții, precum și majorarea/diminuarea valorii de inventar unor bunuri mijloace fixe; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 



 

I. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 
  

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind încheierea unui act adițional la contractul nr.34093/2006 de concesionare a 

serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț, în vederea constituirii fondului pentru 

închiderea și monitorizarea postînchidere a Depozitului Ecologic Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33625 din 21.07.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 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. 

206 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33626 din 21.07.2022 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 (11 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali on-line : dl. Consilier local 

Alui Gheorghe Adrian și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela), 7 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Apetrei George, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu 

Bogdan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier 

local Novac Marius Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. consilier local Grigoraș 

Adrian nu a participat la vot. 

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

207 a Consiliului. 

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33626 din 21.07.2022 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 (11 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali on-line : dl. Consilier local 

Alui Gheorghe Adrian și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela), 7 voturi Abținere, dl. consilier 

local Grigoraș Adrian nu a participat la vot. 

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

207 a Consiliului. 

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind încheierea unui parteneriat cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru sprijin în 

vederea desfășurării Festivalului de Teatru Piatra Neamț - ediția 33; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33148 din 19.07.2022 emis de 

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

Comunicare; 



 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. 

208 a Consiliului. 
 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Urbtrans”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33022 din 18.07.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat 

cu 20 voturi Pentru (18 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali on-line : dl. Consilier local 

Alui Gheorghe Adrian și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela), dl. consilier local Grigoraș 

Adrian nu a participat la vot. 

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

209 a Consiliului. 

 
 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Urbtrans”, în vederea exercitării votului la modificarea costului lei/km pentru 

transportul cu autobuze și a profitului rezonabil pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33630 din 21.07.2022 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 20 voturi Pentru (18 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali on-line : dl. Consilier local 

Alui Gheorghe Adrian și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela), dl. consilier local Grigoraș 

Adrian nu a participat la vot. 

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

210 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind înregistrarea unor terenuri în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț, în 

vederea înscrierii acestora în Cartea Funciară; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33631 din 21.07.2022 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. 

211 a Consiliului. 
 



 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea 

directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă 

parte indiviză; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33651 din 22.07.2022 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. 

212 a Consiliului. 
 

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind completarea prin Act Adițional a contractului nr.35.909 din 19.12.2019 de 

delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33623 din 21.07.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 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. 

213 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de organizare, exploatare, 

întreținere și reparații curente a locuințelor sociale aparținând domeniului public al municipiului Piatra 

Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din subordinea Consiliului 

Local al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33632 din 21.07.2022 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 unanimitate de voturi. 

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

214 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț a unui spațiu situat în incinta complexului comercial Mall Forum Center din str. Cuiejdi nr.1B, 

Piatra Neamț, în vederea stabilirii sediului serviciului administrare și gestionare locuințe sociale; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33653 din 22.07.2022 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. 

215 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 pentru modificarea HCL nr.106/10.04.2019  privind aprobarea devizului general 

actualizat, dupa încheierea contractelor de achizitie publica pentru investitia ”Gradinita cu 12 grupe si 

program prelungit – cartier Speranța”, Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32941 din 18.07.2022 emis de 

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

Economică; 

 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. 

216 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.107/10.04.2019 privind aprobarea devizului general 

actualizat, după încheierea contractelor de achiziție publică pentru investiția ”Școala cu 10 clase – 

cartier Speranța”, Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32946 din 18.07.2022 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. 

217 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.108/10.04.2019 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”, Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32945 din 18.07.2022 emis de 

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

Economică; 

 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. 

218 a Consiliului. 
 



 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.14 pentru modificarea HCL nr.109/10.04.2019 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”, 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 32947 din 18.07.2022 emis de 

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

Economică; 

 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. 

219 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind aprobarea predării ca bun de retur a rețelei de apă potabilă de pe str. Ion 

Sergentu aparținând UAT Municipiul Piatra Neamț, către CJ APA SERV SA NEAMȚ;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33656 din 22.07.2022 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. 

220 a Consiliului. 

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.16 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public a unor 

investiții, precum și majorarea/diminuarea valorii de inventar a unor bunuri mijloace fixe; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33650 din 22.07.2022 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. 

221 a Consiliului. 

  

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind alegerea Președintelui de ședință; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 33417 din 20.07.2022 emis de 

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

Administrație Publică Locală; 

 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 13 voturi Pentru (11 consilieri locali prezenți fizic și 2 consilieri locali on-line : dl. Consilier local 

Alui Gheorghe Adrian și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela), 7 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Apetrei George, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, 

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 1 vot Împotrivă (dl. Consilier 

local Gavrilescu Bogdan). 

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

222 a Consiliului. 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Ene Aurora – Preşedinte de Şedinţă declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

D-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului – SS indescifrabil 
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