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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.02.2022 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.566 din 21.02.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 28.02.2022. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Viceprimar 

Irimia Marius Ioan, dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan, dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al 

Municipiului și 19 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Novac Marius Gruia. 

De asemenea la ședință participă d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică 

Locală, d-na Cristina Apetroaei – Serviciu GIS, IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și 

un reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

 Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

 Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre 

nr.20 și nr.21. De asemenea mentionează faptul că d-na Murguleț Rodica va depune Jurâmântul de 

consilier local. 

Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –supune la vot ordinea de zi, cu 

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

Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului dă citire Încheierii nr.501 din 

21.02.2022 a Judecătoriei Piatra Neamț, în dosar nr. 1245/279/2022, prin care s-a validat mandatul 

d-nei Murguleț Rodica. 

 D-na Murguleț Rodica depune următorul Jurământ : “Jur să respect Constituţia şi legile 

ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor municipiului Piatra Neamţ.Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că la 

ședință participă 22 de consilieri locali. 

Dl. Consilier local Curelaru Iulian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.9, nr.16, nr.17, nr.18, nr.19 și nr.21 de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.11, nr.12 și nr.15 de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier local Florescu-Purcariu Liviu informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

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

proiectelor de hotărâre nr.2 și nr.3 de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectelor de hotărâre nr.11 și nr.15 de pe ordinea de zi. 

 

 

 



 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 1.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor de la 

unitățile școlare din Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul local ; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind înfrățirea Municipiului Piatra-Neamț cu Sectorul Ciocana al 

Municipiului Chișinău din Republica Moldova; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea unor 

facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante 

la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE pentru stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2022; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a complexului comercial Mall Forum Center din municipiul Piatra Neamţ, 

str. Cuejdi nr. 1 B, prin Direcția Patrimoniu - Biroul Administrare Patrimoniu (Compartimentul 

Administrație Obiective Aflate în Proprietatea Municipiului)  

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a fondului locativ aflat în domeniul public și privat al municipiului Piatra 

Neamț și în domeniul privat al statului; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum și a celui de blocare, ridicare, 

transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar 

de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Batalionul 634 Infanterie ”Mareșal 

Jósef Pilsudski” Piatra-Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui contract între SC Eco Synergy SA, SC Brantner 

Servicii Ecologice SRL și Municipiul Piatra Neamț  

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.192 din 23.07.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcțioarea teraselor sezoniere/efectuarea 

comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

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

Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.3; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții și stabilirea salariilor de bază aferente 

funcțiilor utilizate în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Piatra 

Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 15.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale municipiului 

Piatra Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2022; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a 

unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

                 - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

          17. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul  serviciului public de 

administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum și a celui de blocare, 

ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate 

neregulamentar de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           18.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, 

transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar 

pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           19. HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul  gestiunii directe a 

serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a 

celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și 

privat al municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.287 din 05.11.2021 privind aprobarea Cererii 

de finanțare și a Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ”Realizare de rețele noi 

de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movilă, Bd. Decebal și Bd. Traian”, din municipiul 

Piatra Neamț, județul Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local 

în Adunarea Generală a Acționarilor SC Parking SA, în vederea exercitării votului; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, 

recreere și religie”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6036 din 16.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - 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. 32 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în 

administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 



Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5132 din 11.02.2022 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. 

Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 33 a Consiliului. 

   

  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor de 

la unitățile școlare din Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul local; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5133 din 11.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local 

Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și d-na Consilier local Tatomir Alina 

Mihaela nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 34 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind înfrățirea Municipiului Piatra-Neamț cu Sectorul Ciocana al 

Municipiului Chișinău din Republica Moldova; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5643 din 15.02.2022 emis de 

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

Comunicare; 

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

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 35 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea unor 

facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante 

la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5993 din 17.02.2022 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

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

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 36 a Consiliului. 

 



  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind stabilirea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2022;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5235 din 16.02.2022 emis de 

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

de Asistență Socială; 

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

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 37 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a complexului comercial Mall Forum Center din municipiul Piatra Neamţ, 

str. Cuejdi nr. 1 B, prin Direcția Patrimoniu - Biroul Administrare Patrimoniu (Compartiment 

Administrare Obiective Aflate în Proprietatea Municipiului); 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.5983 din 17.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - 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. 38 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a fondului locativ aflat în domeniul public și privat al municipiului Piatra 

Neamț și în domeniul privat al statului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6029 din 17.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - 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. 39 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată precum și a celui de blocare, ridicare, transport, 

depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe 

domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6797 din 22.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la 

vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 40 a Consiliului. 

  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 privind încheierea unui parteneriat cu Batalionul 634 Infanterie ”Mareșal 

Józef Pilsudski” Piatra-Neamț (U.M. 01407 Piatra-Neamț); 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6698 din 22.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - 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. 41 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea unui contract între SC Eco Synergy SA, SC Brantner 

Servicii Ecologice SRL și Municipiul Piatra Neamț; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6772 din 22.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan și d-na Luca 

Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 42 a Consiliului. 

 

Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 pentru modificarea HCL nr.192 din 23.07.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcționarea teraselor sezoniere/efectuarea 

comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6082 din 18.02.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 13 Pentru, 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. 

Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. 

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

Luca Moise Florentina nu a participat la vot.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 43 a Consiliului. 



 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în 

Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.3; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6294 din 18.02.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 44 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea statului de funcții și stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor utilizate în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6250 din 18.02.2022, emis de 

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

Economică și Direcția Resurse Umane, Administrativ; 

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

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 45 a Consiliului. 

 

Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 pentru stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale municipiului 

Piatra Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6288 din 18.02.2022, 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. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru,  dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan și d-na Luca 

Moise Florentina nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 46 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a 

unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6541 din 21.02.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la 

vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 47 a Consiliului. 

  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii directe a 

serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum și a 

celui de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau 

parcate neregulamentar de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6799 din 22.02.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  propune următorul amendament : ”se 

completează pct 1 din anexa nr.1 ”tarif de parcare”, cu un nou alineat 1.2, care va avea următorul 

conținut : 

 ”În perioada 01-31 martie 2022, pentru plata parcărilor efectuată la aparatul/parcometre, 

se vor practica următoarele tarife : 

a) 1,5 lei/oră pentru zona A și zona B ; 

b) 1,0 lei/oră pentru zona C ; 

c) 0,75 lei/30 min pentru zona A și zona B ; 

d) 0,5 lei/30 min pentru zona C. 

2. Se modifică programul de parcare prevăzut în anexa nr.1, după cum urmează: 

 LUNI-VINERI – 08.00 – 18.00; 

 SÂMBĂTĂ – 08.00 -14.00; 

 DUMINICĂ –” nu se tarifează” 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot amendamentu formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 3 voturi Împotrivă (d-na Consilier local Luca Moise 

Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert), 5 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

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

Mihaela) dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă 

(dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, 

dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu a pierdut conexiunea la internet, prezența 

consilierilor locali fiind de 21 consilieri locali. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 48 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, 



transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar 

pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6801 din 22.02.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea - ”Având în vedere încheierea contractelor de prestări 

servicii/închiriere a parcărilor de reședință, de către S.C. PARKING S.A., cu persoane fizice 

sau juridice, cu depășirea datei de 28.02.2022 data la care expiră Contractul nr. 

32468/31.07.2015, S.C. PARKING S.A.; 

         Ținând cont de încasarea de către S.C. PARKING S.A., în cadrul acestor contracte, în 

avans și cu depășirea perioadei contractuale, a chiriei aferente locurilor de parcare cu 

încălcarea dispozițiilor HCL nr. 87/2021 coroborat cu HCL nr. 47/2021; 

          Luând în considerare existența în cauză a unui interes public major constând în 

necesitatea asigurării continuității și funcționalității serviciului public de administrare a 

parcărilor publice de reședință la nivelul întregului municipiu Piatra Neamț odată cu 

preluarea administrării acestui serviciu public de către primaria Piatra Neamț începând cu 

data de 1.03.2022; 

       În aplicarea prevederilor art. 14 lit. e) coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. a) din Contractul 

nr. 32468/31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. PARKING S.A. prin care 

S.C. PARKING S.A. este obligat ca la expirarea termenului din contract să predea bunurile 

de retur libere de orice sarcini;  

       În temeiul dispozițiilor cu art. 6 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), b), c) si g) , art. 14 și art. 27 

alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 29 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

coroborat cu art. 1811 – 1814 și 1819 din Legea nr. 287/2009 – Cod Civil, propun următorul 

AMENDAMENT: 

Se elimină art. 6 din proiectul de hotărâre și se introduce un nou articol 6 având 

următorul continut: 

       “(1) Începând cu data de 1 martie 2022, ca urmare a încetării Contractului nr. 

32468/31.07.2015 de delegare de gestiune încheiat între S.C. PARKING S.A. și municipiul Piatra 

Neamț, se aprobă subrogarea municipiului Piatra Neamț în drepturile și obligațiile S.C. 

PARKING S.A. în cadrul contractelor de prestări servicii închiriere a locurilor de parcare 

încheiate cu persoane fizice sau juridice – locatari de bună credință, aflate în derulare, până la 

ajungerea la termen a acestor contracte. 

(2) Subrogarea prevăzută la alin. (1) se realizează corelativ cu obligația S.C. PARKING S.A. 

de a plăti municipiului Piatra Neamț sumele încasate în avans în baza contractelor încheiate cu 

persoane fizice sau juridice, pentru perioada ulterioară datei de 28.02.2022.” 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local 

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

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

Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  propune următorul amendament:  

”1. Se modifică titulatura cererii prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul parcărilor de 

reședință (Anexa nr. 3), din Cerere de solicitare închiriere loc parcare de reședință, în ”Cerere de 

utilizare loc parcare de reședință”. 

2. Tot în cadrul Anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului de parcări de reședință, la 

secțiunea documente anexate, se modifică pct. 7, din Certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe 

și Impozite a Municipiului Piatra Neamț în original, în ”Certificat fiscal eliberat de Direcția de 



Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, în original, pentru participanții la licitații”. 

Pentru situația în care nu se organizează licitație, verificarea existenței debitelor restante către 

bugetul local se va face de către funcționarii din cadrul Biroului Autorizări Comerciale și 

Transport Public. 

3. La art. 8 lit. a) punctul 3, se exclude obligația depunerii contractului de 

închiriere/comodat în formă autentică; 

4. La art. 21, se elimină definitiv alin. 6.”  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local 

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

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

Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu cele două amendamente adoptate, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la 

vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 49 a Consiliului. 

  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul  gestiunii directe a 

serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a 

celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și 

privat al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6800 din 22.02.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  propune următorul amendament : 

 ”1. Se modifică tariful de utilizare a parcării de reședință pentru persoanele fizice, 

prevăzut la pct.1 din anexa nr.1 din 175 lei/parcare/an, în 142 lei/parcare/an. 

 2. Se modifică tariful de utilizare a parcării de reședință pentru persoanele juridice, 

prevăzut la pct.2 din anexa nr.1 din 350 lei/parcare/an, în 342 lei/parcare/an.” 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local 

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

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

Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă 

(dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, 

dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 50 a Consiliului. 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 pentru modificarea HCL nr.287 din 05.11.2021 privind aprobarea Cererii 

de finanțare și a Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ”Realizare de rețele noi 

de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movilă, Bd. Decebal și Bd. Traian”, din municipiul 

Piatra Neamț, județul Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6993 din 23.02.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - 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. 51 a Consiliului. 

 

 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local 

în Adunarea Generală a Acționarilor SC Parking SA, în vederea exercitării votului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.6999 din 23.02.2022 emis de 

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

Administrație Publică Locală; 

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

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan propune următorul amendament: 

 ”Se introduce un nou art.1, care va avea următorul conținut: 

 Art.1 – (1) Se acordă un mandat special reprezentanților Consiliului Local în AGA la SC 

Parking SA pentru convocarea unei ședințe extraordinare. 

-(2) Se acordă un mandat special reprezentanților Consiliului Local în AGA la SC 

Parking SA să voteze PENTRU acordul SC Parking SA privind următoarele: 

 (a) Începând cu data de 1 Martie 2022, ca urmare a încetării contractului 

nr.32468/31.07.2015 de delegare de gestiune, încheiat între SC Parking SA și municipiul Piatra 

Neamț, se aprobă subrogarea municipiului Piatra Neamț în drepturile și obligațiile SC Parking 

SA în cadrul contractelor de prestări servicii închiriere a locurilor de parcare încheiate cu 

persoane fizice sau juridice – locatari de bună credință, aflate în derulare, până la ajungerea la 

termen a acestor contracte: 

 (b) Subrogarea prevăzută la lit.a) se realizează corelativ cu obligația SC 

Parking SA de a plăti municipiului Piatra Neamț sumele încasate în avans în baza contractelor 

încheiate cu persoane fizice sau juridice, pentru perioada ulterioară datei de 28.02.2022. 

Fostul art.1 devine art.2. 

Se introduce art.3, care va avea următorul conținut: 

Art.3 – (1) Operațiunile prevăzute la art.2 vor fi efectuate în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA a SC Parking SA; 

(2) Persoana desemnată pentru aducerea la îndeplinire a celor prevăzute la art.2 

este președintele consiliului de administrație al SC Parking SA;” 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot amendamentul formulat, 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local 

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 



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

Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă 

(dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, 

dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian nu a participat la vot 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 52 a Consiliului. 

 

 Dl. Consilier local Teodorescu Constantin – ”d-le Presedinte, având în vedere faptul că s-au 

făcut câteva amendamente destul de încâlcite, ca să le zic așa, o să îl rog pe dl. Primar să ne expună 

ce rezultă în urma acestor amendamente, dar așa, să înțeleagă și cetățenii orașului. Vă mulțumesc 

frumos.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă mulțumesc dl. Teodorescu. In primul rând vreau să 

mulțumesc tuturor consilierilor locali care au susținut și care s-au implicat activ în optimizarea 

acestor regulamente, în simplificarea lor, în interesul cetățeanului. Apreciez implicarea și susținerea 

proiectelor în administrația publică, în funcție de interesul cetățeanului. Vă mulțumesc încă o dată 

pentru eforturile făcute în ultimele zile, pentru a găsi împreună aceste soluții pe care, cu voia și 

susținerea dumneavoastră,aceste proiecte au reușit să treacă în Consiliul Local. Ceea ce trebuie să 

știe cetățenii este că nici un cetățean nu trebuie să facă nici un drum în plus pentru contractul de 

parcare. Este o procedură administrativă, pe care prin votul de astăzi, această procedură se va derula 

strict între primăria Piatra Neamț și SC Parking SA, pentru a prelua contractele, obligațiile și 

drepturile SC Parking SA față de pietreni. Le preia primăria Piatra Neamț începând de mâine, 1 

Martie. Pietrenii nu  trebuie să facă nici un drum în plus, pentru a face acum o cerere nouă pentru 

locul de parcare. Această cerere va trebui făcută atunci când expiră contractul actual de parcare. 

Deci pietrenii nu trebuie să vină la primărie sau să meargă la Parking pentru un nou loc de parcare, 

pentru un contract nou de parcare. Pietrenii nu au nici un motiv de îngrijorare cu privire la banii lor. 

Nu au de recuperat nici un leu de la Parking, nu trebuie să dea în judecată pe nimeni, nu este absolut 

nici o cerere, nici o hârtie de făcut în plus. Dimpotrivă, în momentul în care trebuie să-și reînoiască 

contractul de parcare, pentru că observă că contractul încheiat cu SC Parking SA se apropie de 

termenul său de expirare, va avea un proces foarte simplu de urmat : fie o cerere depusă on-line, fie 

o cerere depusă în format fizic la unul dintre ghișeele/punctele anunțate de primăria Piatra Neamț. 

Momentan menținem și tarifele anterioare, respectiv 142 lei pentru persoane fizice și 342 lei pentru 

persoane juridice, pentru ca această preluare să se facă fără nici un fel de efort suplimentar din 

partea cetățenilor. Cam aceastea sunt informațiile pe scurt. Practic pietrenii  nu au nici un motiv de 

îngrijorare, locul lor de parcare rămâne același, până la expirarea contractului existent. După care, 

nu trebuie să facă drumuri în pus, pentru că prin amendamentele formulate de colegii noștri și 

votate de dumneavoastră astăzi, nici certificatul de atestare fiscală nu trebuie de la Direcția de Taxe 

și Impozite, de exemplu, pentru că cu excepția situațiilor în care se impune organizarea unei licitații, 

acest certificat sau informarea, verificarea debitelor la bugetul local se va face printr-o interogare 

făcută de colegii din primăria Piatra Neamț. Vom face toate comunicările necesare pentru ca aceste 

informații să ajungă publicului cât se poate de eficient și de sigur și nimeni să nu se îngrijoreze 

pentru locul de parcare. Ne bazăm pe sprijinul mass-mediei pentru promovarea acestei informații. 

Regretăm că această dezbatere a dus uneori la generarea unei panici care nu era absolut deloc 

necesară. Va mulțumesc încă o dată tuturor și vă doresc o săptămână minunată. Inainte de încheiere 

doresc să vă anunț că pentru data de joi vom convoca o ședință extraordinară cu prezență fizică, de 

la ora 14 :00 și veți primi astăzi convocatorul. Vă mulțumesc. ” 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  

- declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 



 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. ENACHE Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  

 

 

Dl. ȘTEFAN Dragoș - Secretar General al Municipiului – 
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