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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29.06.2022, 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.1485 din 23.06.2022, rectificată prin Dispoziţia Primarului nr.1524 din 28.06.2022, 

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

la sedința ordinară din data de 29.06.2022. 

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

d-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului și 22 consilieri locali, din care 7 consilieri 

locali sunt prezenți on-line: dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan, dl. Consilier local Alui Gheorghe 

Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian, dl. 

Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local 

Trofin Mihai Florentin.  

De asemenea la ședință participă: dl. Harbuz Liviu – Director Cabinet Primar, dl. Dragoș 

Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Andrei Acristinei - Șef Serviciu Juridic, d-na 

Irina Știrbu – Director Direcția Patrimoniu, dl. Orza Răzvan – Direcția Patrimoniu, dl. Florin Pascu - 

Direcția Patrimoniu, d-na Alexandra Chihaia – Direcția Patrimoniu, d-na Berea Ana – Director 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, 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 23 de consilieri, 16 prezenți fizic și 7 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. Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș informează Consiliul Local că retrage proiectul de 

hotărâre nr.25 de pe ordinea de zi. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 și nr.17. 

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

proiectului de hotărâre nr.1. 

Dl. consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

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

proiectului de hotărâre nr.1. 

Dl. Primar Andrei Carabelea informează Consiliul Local că retrage proiectele de hotărâre nr.3 

și nr.4 de pe ordinea de zi. 

D-na consilier local Luca Moise Florentina solicită dreptul la cuvânt la sfârșitul ședinței de 

consiliu local. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

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

 



I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

   

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea tipului și numărului de burse acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 2021-

2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

”Reparații capitale la învelitoarea Școlii Gimnaziale nr.2, Corp C2” din Piatra Neamț, cu finanțare de 

la bugetul local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  (faza PT), indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului ,,Investiții în 

infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț”, 

cod SMIS 124021; RETRAS 
         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT), a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente implementării proiectului „Investiții în 

infrastructura educațională gimnaziala din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamt”, 

cod SMIS 124049; RETRAS 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

,,Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social” în vederea obținerii finanțării 

nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – 

Fondul local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu 

pentru specialiștii din sănătate și învățământ; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din bugetul local, capitolul 51.02.01.03 

„Autorități executive- Primăria”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.114 din 15.04.2022 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Realizarea de retele noi de alimentare cu 

apa si canalizare pentru str. Petru Movila, Bd. Decebal, P-ta Mihail Kogalniceanu, Bd. Traian”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, în 

perioada 2014-2020 ”; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

     9.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și 

Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.91/22.04.2021 privind aprobarea Protocolului de 

Colaborare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Neamț - Poliția Municipiului Piatra Neamț și 

Primăria municipiului Piatra Neamț - Poliția Locală Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului Local de Urbanism aferent 

Planului Urbanistic General al municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 12.HOTĂRÂRE privind atribuirea a 49 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizați participanți 

în cadrul procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 



 13.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Volei, a unor 

spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47, în 

perioada 10 iulie – 8 septembrie 2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 14.HOTĂRÂRE privind declararea unui bun imobil – teren ca fiind bun de interes public 

local, înregistrarea acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț, în vederea înscrierii în 

Cartea Funciară și stabilirea valorii de inventar;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 15.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, 

domeniul public;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a unor 

terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;  

           - iniţiator-  Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

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

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

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil, situat în str. Izvoare nr.151K;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de principiu pentru vânzarea unor bunuri imobile 

proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind modificarea art.4 din HCL nr.40 din 28.02.2022;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.64/29.02.2012 privind aprobarea unor măsuri 

pentru realizarea unui centru de permanență și HCL nr.111/27.04.2017 privind înființarea Centrului de 

Permanență în zona Dărmănești, municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 22.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.67/24.03.2022 privind aprobarea încheierii unui 

protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamt si ISU Petrodava Neamt, în vederea stabilirii 

unor masuri de sprijin a cetatenilor straini si apatrizi aflati în situatii deosebite, care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

           23.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Reamenajare Punct Belvedere Cozla  – din municipiul Piatra Neamţ;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării inventarului locuințelor sociale aparținând 

domeniului public al municipiului Piatra Neamț, gestionate de către SC Locativserv SRL, la încetaea 

contractului nr.35.293/18.09.2014;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 25.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de organizare, 

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

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

municipiului Piatra Neamț;  RETRAS 
           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 26.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.156 din 26.05.2022 privind indexarea chiriilor 

unitaăților locative din fondul locativ de stat și din fondul locativ al municipiului Piatra Neamț, prin 

aplicarea indicelui de inflație;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 



  

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

hotărâre nr.1 privind aprobarea tipului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28525 din 23.06.2022 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

APROBAT cu 18 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line), 4 

consilieri locali nu au participat la vot : dl. consilier local Grigoraș Adrian, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina,  dl. consilier local Mihalcea Cristian și dl. consilier local Novac Marius Gruia. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință informează Consiliul Local că dl. consilier local 

Florescu Purcariu Liviu a pierdut conexiunea la internet, drept urmare prezența la ședință este 

de 22 consilieri locali, din care 16 cu prezență fizică și 6 cu prezență on-line. 

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

176 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ”Reparații capitale 

la învelitoarea Școlii Gimnaziale nr.2, Corp C2” din Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27824 din 20.06.2022 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

cu 21 voturi Pentru (15 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line), d-na consilier local 

Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

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

177 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construirea de 

locuințe pentru persoanele vulnerabile social” în vederea obținerii finanțării nerambursabile în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Investiția 

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din 

sănătate și învățământ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28403 din 22.06.2022 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

cu 21 voturi Pentru (15 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line), d-na consilier local 

Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

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

178 a Consiliului. 



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

hotărâre nr.6 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local, capitolul 51.02.01.03 „Autorități 

executive- Primăria”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28478 din 22.06.2022 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. 

179 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.7 privind modificarea HCL nr.114 din 15.04.2022 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Realizarea de retele noi de alimentare cu 

apă și canalizare pentru str. Petru Movila, Bd. Decebal, P-ta Mihail Kogalniceanu, Bd. Traian”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28230 din 22.06.2022 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. 

180 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.8 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Neamț, în perioada 

2014-2020 ”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28228 din 22.06.2022 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. 

181 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.9 privind  modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite a 

municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28220 din 22.06.2022 emis de 

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

Taxe și Impozite; 

 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 13 voturi Pentru (7 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 9 voturi Abținere 

(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 Novac Marius, dl. consilier local Șerban Valentin, d-na 

consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

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

182 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.10 pentru completarea HCL nr.91/22.04.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare 

dintre Inspectoratul de Poliție Județean Neamț - Poliția Municipiului Piatra Neamț și Primăria 

municipiului Piatra Neamț - Poliția Locală Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 29621 din 29.06.2022 emis de 

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

Locală; 

 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 unanimitate de voturi. 

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

183 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.11 privind aprobarea modificării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului 

Urbanistic General al municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 27193 din 16.06.2022 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 Comisia de specialitate nr.2 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

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

cu unanimitate de voturi. 

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

184 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.12 privind atribuirea a 49 autorizaţii taxi, transportatorilor autorizați participanți în cadrul 

procedurii de atribuire, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26745 din 15.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.3 avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre, 

iar  comisia de specialitate nr.5 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 (7 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 9 voturi Abținere 

(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 Novac Marius, dl. consilier local Șerban Valentin, d-na 

consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

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

185 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.13 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Volei, a unor spații din 

incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47, în perioada 

10 iulie – 8 septembrie 2022; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28832 din 24.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

cu unanimitate de voturi. 

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

186 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.14 privind declararea unui bun imobil – teren ca fiind bun de interes public local, 

înregistrarea acestuia în domeniul public al municipiului Piatra Neamț, în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară și stabilirea valorii de inventar; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28814 din 23.06.2022 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. 

187 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.15 privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul 

public;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28813 din 23.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

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

cu unanimitate de voturi. 

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

188 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.16 privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ, a unor terenuri, în 

vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28797 din 23.06.2022 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 

RESPINS cu 13 voturi Pentru (7 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 9 voturi 

Abținere (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 Novac Marius, dl. consilier local Șerban 

Valentin, d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

  

 



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

hotărâre nr.17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a 

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

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28823 din 23.06.2022 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 13 voturi Pentru (7 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 8 

voturi Abținere (dl. consilier local Apetrei George, dl. consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. consilier 

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

dl. consilier local Novac Marius, dl. consilier local Șerban Valentin, 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. 

189 a Consiliului. 
  

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

hotărâre nr.18 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra 

Neamț, a unui bun imobil, situat în str. Izvoare nr.151K; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28953 din 24.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre, 

iar  comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae propune următorul amendament: ”darea în 

administrare să fie pe o perioadă de 10 ani și nu de 49 de ani”; 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu 18 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 4 

voturi Abținere (d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. 

consilier local Minuț Eduard Robert și dl. consilier local Novac Marius). 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru (12 consilieri locali prezenți fizic și 

6 consilieri locali on-line) și 4 voturi Abținere (d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. 

consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier local Minuț Eduard Robert și dl. consilier local Novac 

Marius). 

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

190 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.19 privind aprobarea avizului de principiu pentru vânzarea unor bunuri imobile proprietatea 

privată a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28824 din 23.06.2022 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 

RESPINS cu 12 voturi Pentru (6 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line), 7 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Adrian, dl. Consilier local Novac Marius 

Gruia, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Șerban Valentin) și 2 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Apetrei George și dl. Consilier local Grigoraș Adrian). 

  



 

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

hotărâre nr.20 privind modificarea art.4 din HCL nr.40 din 28.02.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28995 din 24.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.3 avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre, 

iar  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 (7 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri locali on-line) și 8 

voturi Împotrivă (dl. consilier local Apetrei George, dl. consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na 

consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier local Minuț 

Eduard Robert, dl. consilier local Novac Marius, dl. consilier local Șerban Valentin și d-na consilier 

local Tatomir Alina Mihaela) și 1 vot Abținere (dl. consilier local Grigoraș Adrian). 

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

191 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.21 pentru modificarea HCL nr.64/29.02.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 

realizarea unui centru de permanență și HCL nr.111/27.04.2017 privind înființarea Centrului de 

Permanență în zona Dărmănești, municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28777 din 23.06.2022 emis de 

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

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

 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. 

192 a Consiliului. 
 

 

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

hotărâre nr.22 pentru modificarea HCL nr.67/24.03.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de 

colaborare între municipiul Piatra Neamț și ISU Petrodava Neamț, în vederea stabilirii unor măsuri de 

sprijin a cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat 

din Ucraina; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28598 din 23.06.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 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. 

193 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reamenajare Punct 

Belvedere Cozla  – din municipiul Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28578 din 23.06.2022 emis de 

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

Tehnică; 



 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 împreună cu 

amendamentul Adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

194 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.24 privind aprobarea preluării inventarului locuințelor sociale aparținând domeniului public 

al municipiului Piatra Neamț, gestionate de către SC Locativserv SRL, la încetarea contractului 

nr.35.293/18.09.2014; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28923 din 24.06.2022 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 împreună cu 

amendamentul Adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (7 consilieri locali prezenți fizic și 

6 consilieri locali on-line) și 9 voturi Abținere (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 Novac 

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

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

195 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.26 pentru modificarea HCL nr.156 din 26.05.2022 privind indexarea chiriilor unităților 

locative din fondul locativ de stat și din fondul locativ al municipiului Piatra Neamț, prin aplicarea 

indicelui de inflație; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28917 din 24.06.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre, 

iar  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 împreună cu 

amendamentul Adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (7 consilieri locali prezenți fizic și 

6 consilieri locali on-line) și 9 voturi Abținere (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 Novac 

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

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

196 a Consiliului. 
 

 

 

II.Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina solicită d-lui Primar Andrei Carabelea unele 

informații cu privire la activitatea SC Salubritas SA, referitoare la exploatarea serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân.  

 

 

 

 



 

 

 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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