
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr. 48360 din 25.10.2022 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29.09.2022, 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.2287 din 23.09.2022, Primarul Municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 29.09.2022. 

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

dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan, dl. Andrei Acristinei - Înlocuitorul Secretarului General al 

Municipiului și 19 consilieri locali. Prezența consilierilor locali se constituie astfel: 15 consilieri 

locali sunt prezenți fizic și 6 consileri locali sunt prezenți on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel,  dl. Consilier local Șerban Valentin și  dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florentin.  

Lipsesc: dl. consilier local Mihalcea Cristian și dl. Consilier local Novac Marius. 

De asemenea la ședință participă: d-na Hizan Cătălina – Director Direcția Economică, d-na 

Movilă Cristina – Director Direcția Resurse Umane, Administrativ, dl. Dragoș Ștefan - Șef 

Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare, dl. Vlad Tudor 

– Biroul Comunicare, dl. Postolică Văduț - Șef Serviciu GIS-IT, reprezentanți ai 

Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului 

Administrație Publică Locală și  reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale. 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – informează Consiliul Local faptul că 

la ședință sunt prezenți 21 de consilieri, din care: 15 consilieri locali prezenți fizic și 6 consilieri 

locali prezenți on-line, astfel şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – supune la vot Procesele Verbale ale 

ședințelor de Consiliu Local din lunile iunie, iulie și august 2022, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Andrei Carabelea suplimentează ordinea de zi a ședinței cu proiectele de 

hotărâre de la nr.18 la nr.22. 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu 

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

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

proiectelor de hotărâre nr.1 și nr.18. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.1, nr.8, nr.9, nr.12, nr.15, nr.16, nr.17 și nr.22. 

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

votarea proiectului de hotărâre nr.1. 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

   

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2022;  

        - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



2.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV 

SA pentru anul 2022;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii Muzeului de Artă 

Eneolitică Cucuteni Piatra Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni ”Gheorghe Dumitroaia” 

Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind dezlipirea în două loturi a imobilului cu NC 63415 din municipiul 

Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 5.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.234 din 25.08.2022 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionare a 

toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a 

contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și 

ecologice din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia  

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent elaborat cu scopul  

”Reconversie funcțională parțială a subzonei M1a în subzona A2 pentru amplasare stație” str. 

Muncii nr. 2, municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 7.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 251 din 25.08.2022 privind dobândirea unui 

bun imobil – teren, prin dare în plată; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 26.032 din 09.06.2022 

privind stabilirea valorii de inventar a construcției - Școala nr. 29 din municipiul Piatra Neamț, 

situată pe str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12; 

           - iniţiatori – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

9.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Dans 

Sportiv, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. 

Mihai Viteazu nr. 47;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

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

unor terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 29564/1215 din 28.06.2022, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 

S.A;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 12.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor, 

speciliștilor din sănătate și a unor locuințe de serviciu din fondul municipiului, abrogarea HCL 

nr.328/29.09.2011 și abrogarea parțială a HCL nr.271/23.07.2010 și a HCL nr.267/25.08.2011;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, 

depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 

municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor percepute în cadrul serviciului de ridicare, 

transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau 

privat al municipiului Piatra Neamț și abrogarea parțială a HCL nr. 161/26.05.2022 și a HCL nr. 

175 din 15.06.2022;  



           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 15.HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Piatra Neamț, din administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț a 

imobilelor: Creșa Mărăței și Creșa Precista;;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 16.HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de calcul al valorii de vânzare a locuințelor 

pentru tineri construite în regim ANL ;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL din 

municipiul Piatra Neamț situate pe str. Pompiliu Clement nr. 6 și str. Nufărului;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 18.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.138/16.05.2022 privind aprobarea 

participării municipiului Piatra Neamț  în cadrul proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în 

vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în 

parteneriat cu UAT Consiliul Judetean Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Piatra 

Neamț, Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț și Poliția Locală a municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE pentru încheierea unui parteneriat cu Direcția pentru Agricultură 

Județeană Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

21.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile afectate de 

incendiul din data de 23.09.2022;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

22.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 164 din 26.05.2022 privind aprobarea 

infiintarii unitatii de invatamant cu program prelungit, cu personalitate juridică - Creșa Piatra 

Neamt, in subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt, furnizor de educatie 

acreditat, prin reorganizarea Serviciului Pentru Educatie Timpurie Anteprescolara din cadrul 

Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamț; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

       

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43061 din 23.09.2022 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. Consilier local Curelaru Ioan Iulian propune următorul amendament: 

”Se diminuează de la Capitolul 70.02 - ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică’’ de la 

poziția CII 1 – ”Achiziție instalații de iluminat festiv de sărbători” suma de 300.000 lei și se 

suplimentează în cadrul aceluiași Capitol - 70.02 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică’’ la: 



- Poziția CIV 2 – ”Documentații  studii aferente proiectelor de investiții’’ suma de 

200.000 lei, în vederea întocmirii documentațiilor și studiilor necesare pentru construcția unui 

parc fotovoltaic – proiect finanțat prin POIM,  

- Poziția CIV 3 – ”Documentații și proiectare” (releveuri și audituri energetice) 

blocuri – suma de 100.000 lei, în vederea pregătirii depunerii prin PNRR  a cererilor de 

finanțare aferente reabilitării termice a blocurilor.” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot amendamentul formulat 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru (din care 4 voturi on-line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei 

George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. 

Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela), 

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

local Luca Moise Florentina nu au participat la vot iar dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian 

nu a avut conexiune la internet. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru (din care 4 voturi 

on-line: dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. 

Consilier local Jucan Adrian Gabriel și dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 5 voturi 

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

local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) și d-na consilier 

local Tatomir Alina Mihaela), dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian și d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu au participat la vot iar dl. 

Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 267 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

PUBLISERV SA pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.114 din 19.09.2022 emis 

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

Direcția Economică; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin) și 8 

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

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

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban 

Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 268 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii Muzeului de 



Artă Eneolitică Cucuteni Piatra Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni ”Gheorghe 

Dumitroaia” Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.724 din 22.09.2022 emis 

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

Serviciul Administrație Publică Locală; 

 Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 6 voturi on line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local Șerban Valentin și  dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florentin). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 269 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind dezlipirea în două loturi a imobilului cu NC 63415 din 

municipiul Piatra Neamț; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.798 din 15.09.2022 emis 

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

Serviciul Cadastru și Nomenclator Stradal; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi (din care 6 voturi on line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local Șerban Valentin și  dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florentin). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 270 a Consiliului. 

 
 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.234 din 25.08.2022 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionare a 

toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a 

contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și 

ecologice din municipiul Piatra Neamț; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.873 din 22.09.2022 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. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 7 

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

Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier 

local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) 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. 271 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent elaborat cu scopul  

”Reconversie funcțională parțială a subzonei M1a în subzona A2 pentru amplasare stație” str. 

Muncii nr. 2, municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.937 din 09.09.2022 emis 

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

Direcția Urbanism și Cadastru; 

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

hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 15 voturi Pentru (din care 4 on line: dl. Consilier local Alui Gheorghe 

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

și  dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. 

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

Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local 

Tatomir Alina Mihaela). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 272 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 pentru completarea HCL nr. 251 din 25.08.2022 privind dobândirea unui 

bun imobil – teren, prin dare în plată; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.950 din 15.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost RESPINS cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin) și 8 

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

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

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban 

Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela). 

  

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 26.032 din 09.06.2022 

privind stabilirea valorii de inventar a construcției - Școala nr. 29 din municipiul Piatra Neamț, 

situată pe str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.839 din 22.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 



Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin) și 7 

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

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

Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local 

Tatomir Alina Mihaela), iar d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 273 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.9 privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Dans 

Sportiv, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. 

Mihai Viteazu nr. 47; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 41.567 din 14.09.2022 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. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, iar d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 274 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.10 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. 42750 din 22.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin) și  

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

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

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban 

Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 275 a Consiliului 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.11 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr. 29564/1215 din 28.06.2022, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking 

S.A ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.446 din 20.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin) și 8 

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

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

Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban 

Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela); 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 275 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.12 pentru aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor, 

speciliștilor din sănătate și a unor locuințe de serviciu din fondul municipiului, abrogarea HCL 

nr.328/29.09.2011 și abrogarea parțială a HCL nr.271/23.07.2010 și a HCL nr.267/25.08.2011; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.799 din 22.09.2022 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. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 de voturi Pentru (din care 6 voturi on-line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local Șerban Valentin și dl. 

Consilier local Trofin Mihai Florentin), d-na Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 276 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.13 pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, 

depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 

municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42443 din 20.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene 

Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 7 

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

Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier 

local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) 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. 277 a Consiliului. 
 



 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.14 pentru aprobarea tarifelor percepute în cadrul serviciului de ridicare, 

transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau 

privat al municipiului Piatra Neamț și abrogarea parțială a HCL nr. 161/26.05.2022 și a HCL nr. 

175 din 15.06.2022;  
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.807 din 22.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei 

George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na 

Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local 

Șerban Valentin (a votat on-line) și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela), 1 vot Abținere 

(dl. Consilier local Grigoraș Adrian), dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut 

conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 278 a Consiliului. 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.15 privind preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Piatra Neamț, din administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț a 

imobilelor: Creșa Mărăței și Creșa Precista; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.098 din 23.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 19 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot, iar dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 279 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea modului de calcul al valorii de vânzare a locuințelor 

pentru tineri construite în regim ANL; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.803 din 22.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT 19 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 



și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot, iar dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 280 a Consiliului. 

  

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL din 

municipiul Piatra Neamț situate pe str. Pompiliu Clement nr. 6 și str. Nufărului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 42.855 din 22.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert), 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu 

Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na 

Consilier local Luca Moise Florentina,  dl. Consilier local Șerban Valentin (a votat on-line) și     

d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela), d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a a 

participat la vot, dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 281 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.18 pentru modificarea HCL nr.138/16.05.2022 privind aprobarea 

participării municipiului Piatra Neamț  în cadrul proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în 

vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în 

parteneriat cu UAT Consiliul Judetean Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.249 din 26.09.2022 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. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Consilier local Grigoraș Adrian și  d-na consilier 

local Luca Moise Florentina nu au participat la vot, iar dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian 

nu a avut conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 282 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.19 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Piatra 

Neamț, Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț și Poliția Locală a municipiului Piatra Neamț; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.548 din 27.09.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut 

conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 283 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.20 privind încheierea unui parteneriat cu Direcția pentru Agricultură 

Județeană Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.602 din 27.09.2022 emis 

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

Biroul Comunicare; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut 

conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 284 a Consiliului. 

 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.21 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile afectate de 

incendiul din data de 23.09.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.533 din 27.09.2022 emis 

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

Direcția de Asistență Socială; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut 

conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 285 a Consiliului 
 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.22 pentru completarea HCL nr. 164 din 26.05.2022 privind aprobarea 

înființării unității de învățământ cu program prelungit, cu personalitate juridică - Creșa Piatra 

Neamț, în subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, furnizor de educație 



acreditat, prin reorganizarea Serviciului Pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din cadrul 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 43.887 din 28.09.2022 emis 

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

Direcția Resurse Umane, Administrativ; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre 

care a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru (din care 5 voturi on line: dl. Consilier local Asandei 

Constantin Alexandru, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel 

și  dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian nu a avut 

conexiune la internet. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 286 a Consiliului. 

 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

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