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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.04.2022 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.1081 din 21.04.2022, modificată prin Dispoziția nr. 1082 din 27.04.2022, Primarul 

municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la 

sedința ordinară din data de 28.04.2022. 

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

Irimia Marius Ioan, dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului și 17 consilieri locali, iar 

on-line sunt prezenți: dl. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș, d-na Consilier local Tofan Ramona Mirela 

și dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin. Lipsesc: dl. Consilier local Grigoraș Adrian și d-na 

consilier local Luca Moise Florentina. 

De asemenea la ședință participă reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență 

Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului 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 21 de consilieri locali, respectiv 18 consilieri locali cu prezență 

fizică și 3 consilieri locali cu prezență on-line, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

 Dl. Primar Andrei Carabelea înmânează d-nei Tatiana Onisei diploma de Cetățean de Onoare 

al municipiului Piatra Neamț pentru dl. Ioan Onisei. 

Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului informează Consiliul Local că d-na 

Luca Moise Florentina a solicitat în scris, deoarece nu participă la ședință,  retragerea de pe ordinea 

de zi a proiectului de hotărâre nr.9, în calitate de inițiator al acestuia. 

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

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

Dl. Enache Ciprian Nicolae - Președinte de ședință – supune la vot procesul verbal a ședinței 

Consiliului Local din data 15.04.2022, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

   
  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local 

al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, sesiunea mai-

decembrie; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.200 din 29.07.2021 privind aprobarea propunerii 

pentru schimbarea destinației unor spații care aparțin Liceului de Arte ”Victor Brauner”, din incinta 

clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra Neamț și C1 din str.Peneș Curcanu nr.6, Piatra Neamț, 

în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe de 

teren de 8 mp din incinta  Colegiului Național ”Gheorghe Asachi”, situat în str. Audia nr.3,  în 

vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor de 

majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării valorii contractului nr.19305 din 16.07.2020 de 

delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, în vederea utilizării cu titlu gratuit, de către Primăria Municipiului Piatra 

Neamț, a modulului de extragere a subiectelor de către comisiile de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante existente în structura Primăriei Piatra Neamț; 

           - iniţiatori – Grupul consilierilor locali USR PLUS 

 9.HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării programului ”Piatra Neamț susține 

performanța în educație”, pentru anul școlar 2021-2022;  RETRAS 
           - iniţiator – Consilier local Luca Moise Florentina 

 10.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.80/24.03.2016 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea certificatului de 

atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de construire; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

12.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în bd. 

Republicii nr. 17, bl. A1, parter; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Băii Comunale aparţinând domeniului public 

al municipiului Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.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 Ștefan Lehăduș 

 16.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Piatra 

Neamț a bunului imobil (teren și construcție) identificat prin NC 62435, CF 62435, situat în str. 

Ștefan cel Mare nr. 8; 

  - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 17.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din HCL nr.65 din 03.03.2022; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț înregistrată sub nr.17067 din 

19.04.2022, prin care se aduce la cunostința Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț faptul că 



HCL nr. 49 din 28.02.2022 a fost atacată de către Prefectul Județului Neamț și face obiectul dosarului 

nr.2245/103/2022 aflat pe rolul Tribunalului Neamț; 

2. Raportul nr.3623 din 31.03.2022 al Corpului de Control al Prefectului Județului 

Neamț, cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul formulat de dl. Căpitanu C. Paul, 

la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț; 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16269 din 14.04.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 3 

voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line) și 8 voturi Abținere din partea consilierilor 

prezenți fizic (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 

Robert Eduard, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 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. 115 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17168 din 19.04.2022 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 (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți 

fizic și 3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 116 a Consiliului. 

   

  

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, sesiunea 

mai-decembrie 2022; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17086 din 19.04.2022 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 unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți 

fizic și 3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 117 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.4 privind rectificarea HCL nr.200 din 29.07.2021 privind aprobarea 

propunerii pentru schimbarea destinației unor spații care aparțin Liceului de Arte ”Victor Brauner”, 

din incinta clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra Neamț și C1 din str.Peneș Curcanu nr.6, 

Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16392 din 14.04.2022 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

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

a fost APROBAT cu 20 voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 3 voturi 

Pentru din partea consilierilor prezenți on-line), dl. consilier local Novac Marius Gruia nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 118 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe de teren 

de 8 mp din incinta  Colegiului Național ”Gheorghe Asachi”, situat în str. Audia nr.3,  în vederea 

solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16391 din 14.04.2022 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți 

fizic și 3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 119 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor 

de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16687 din 18.04.2022 emis de 

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

de Taxe și Impozite; 

 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 unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 120 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea majorării valorii contractului nr.19305 din 16.07.2020 de 

delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17044 din 19.04.2022 emis de 

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

Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală; 



 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 13 voturi Pentru (10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 3 

voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line) și 8 voturi Abținere din partea consilierilor 

prezenți fizic (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 

Robert Eduard, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 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. 121 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, în vederea utilizării cu titlu gratuit, de către Primăria Municipiului Piatra 

Neamț, a modulului de extragere a subiectelor de către comisiile de concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante existente în structura Primăriei Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17004 din 19.04.2022 emis de 

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

Resurse Umane, Administrativ și Serviciul Juridic; 

 Comisiile de specialitate 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 unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 122 a Consiliului. 

 

   

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

proiectul de hotărâre nr.10 pentru modificarea HCL nr.80/24.03.2016 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Piatra Neamț, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17485 din 21.04.2022 emis de 

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

Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală; 

 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 (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 123 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea certificatului de 

atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de construire; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14802 din 06.04.2022 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 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 (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 124 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind darea în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în Bd. 

Republicii nr. 17, bl. A1, parter; 

   Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17158 din 19.04.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan propune următorul amendament: ”Reformularea art.4 din 

proiectul de hotărâre astfel: Pe întreaga perioadă a exercitării folosinței, UAT Municipiul Piatra 

Neamț își rezervă dreptul rezilierii unilaterale a dării în folosință gratuită a bunului imobil în 

baza unei notificări prealabile, cu 30 de zile înainte, fără posibilitatea de modificare/prelungire a 

acestui termen de preaviz”. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți 

fizic și 3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line). 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (18 voturi 

Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-

line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 125 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi închirierea prin licitaţie publică a unor spații din incinta Băii Comunale aparţinând domeniului 

public al municipiului Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16942 din 19.04.2022 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 (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 126 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă 

şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12920 din 25.03.2022, emis de 

către compartimentele 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 consilier local Tatomir Alina Mihaela propune următorul amendament: ”modificarea 

anexei nr.3 poz.2, în sensul majorării prețului de pornire la licitație de la 370 lei/mp la 490 

lei/mp”. 

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

care a fost APROBAT cu 16 voturi Pentru (din partea consilierilor locali prezenți fizic) și 5 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan, dl. 

Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan – exprimat on-line, d-na Tofan Ramona Mirela– exprimat on-line și 

dl. Trofin Mihai Florentin– exprimat on-line). 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru (16 voturi din partea 

consilierilor locali prezenți fizic și 2 voturi din partea consilierilor prezenți on-line)și 3 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan și d-

na Tofan Ramona Mirela - exprimat on-line). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 127 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.15 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.17434 din 21.04.2022, emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”menționez că nu am un amendament, ci am de făcut 

doar o clarificare. În proiectul de hotărâre se menționează casarea pistei de atletism. Nu este vorba de 

pista de atletism, ci este vorba doar de suprafața de acoperire a acesteia, care intră într-un proces de 

reciclare. De schimbă și se casează doar suprafața pistei. Veau să fie foarte clar acest aspect.” 

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

a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 128 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.16 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Piatra 

Neamț a bunului imobil (teren și construcție) identificat prin NC 62435, CF 62435, situat în str. 

Ștefan cel Mare nr. 8; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17419 din 20.04.2022 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 unanimitate de voturi (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 129 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.17 pentru modificarea art.1 din HCL nr.65 din 03.03.2022; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.17611 din 21.04.2022 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 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 (18 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 

3 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți on-line).  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 130 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind alegerea Președintelui de ședință; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16449 din 14.04.2022 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. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  invită consilierii locali să facă 

propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

 Dl. Consilier local Obreja Mihai propune pe d-na cosilier local Ene Aurora. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan propune pe dl.consilier local Șerban Valentin. 

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –  supune la vot prima propunere, 

respectiv propunerea d-lui consilier local Obreja Mihai, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru 

(10 voturi Pentru din partea consilierilor prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor 

prezenți on-line), 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu) și 7 voturi Abținere 

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

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Robert Eduard, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 

dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. Lehăduș nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 131 a Consiliului. 

  

Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului aduce la cunoștința Consiliului Local : 

- Adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț înregistrată sub nr.17067 din 

19.04.2022, prin care se aduce la cunostința Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț faptul că 

HCL nr. 49 din 28.02.2022 a fost atacată de către Prefectul Județului Neamț și face obiectul dosarului 

nr.2245/103/2022 aflat pe rolul Tribunalului Neamț; 

- Raportul nr.3623 din 31.03.2022 al Corpului de Control al Prefectului Județului 

Neamț, cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul formulat de dl. Căpitanu C. Paul, 

la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț; 

 

 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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