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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 31.03.2022 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.855 din 25.03.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

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

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

Municipiului și 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de invitați participă: dl. Liviu Harbuz – 

Director Cabinet Primar, d-na Oana Catzaiti - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Andrei 

Acristinei – Serviciul Juridic, d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Irina 

Știrbu– Director Direcția Patrimoniu, d-na Ana Berea – Director Direcția de Asistență Socială 

Piatra Neamț, d-na Manuela Boacșă – Director Direcția Tehnică, d-na Roxana Potlog -  Direcția 

Tehnică, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

 Întrucât la şedinţă participă 23 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

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

nr.41 și nr.42.  

 Dl. Enache Nicolae Ciprian - Președinte de ședință –supune la vot propunerea d-lui Primar, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.27 de pe ordinea de zi. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.2, nr.13 și nr.33 de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin informează Consiliul Local că nu participă la 

votarea proiectului de hotărâre nr.27 de pe ordinea de zi. 

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

proiectului de hotărâre nr.8, nr.11, nr.12, nr.19 și nr.33 de pe ordinea de zi. 

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

votarea proiectului de hotărâre nr.2, nr.8 și nr.10 de pe ordinea de zi. 

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

proiectului de hotărâre nr.10, nr.13, nr.19 și nr.24 de pe ordinea de zi. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  
  1.HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin care 

s-a aprobat alocarea unor sume de bani; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investiții pentru cresterea eficienței 

energetice a cladirilor publice din infrastructura educaționala gimnaziala din Municipiul Piatra 

Neamț - Școala Gimnaziala Elena Cuza, corp C1”, cod SMIS 137361, precum și a cheltuielilor 

aferente acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA, 

în vederea reprezentării în instanță; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, juristului Ioan ONISEI; 

           - iniţiatori – grupul consilierilor locali PNL 

 5.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice  la faza Proiect Tehnic 

de execuție (PT), DTAC, DTOE, CS, DE și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului 

de investiții  ”Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț etapa II: 

Strada Dărmănești – Strada Obor – Strada Petru Rareș - Bulevardul Dacia – Strada Ștefan cel Mare 

– Strada Eroilor – Piața 22 Decembrie – Strada Calistrat Hogaș - Strada Alexandru cel Bun – Strada 

Mihail Sadoveanu – Strada Liliacului – Strada Ozanei – Strada Dimitrie Leonida – Bulevardul 9 

Mai – Aleea Tineretului – Strada Bistriței – Strada Petru Movilă” finanțat prin AFM; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.100 din 26.03.2020 privind aprobarea încheierii 

unui Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru 

realizarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona 

Subdărmănești- Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.36 din 26.02.2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa 

privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Investiții pentru 

creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din 

Municipiul Piatra Neamț - Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, corp C1, cod SMIS 137361; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.41 din 28.02.2022 privind încheierea unui 

parteneriat cu Batalionul 634 Infanterie ”Mareșal Józef Pilsudski” Piatra-Neamț (U.M. 01407 

Piatra-Neamț); 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de Parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în Municipiul Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 11.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord - cadru de parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț și Fundația ”The Institute”, în vederea implementării programului A.S.A.P. 

-  Armata Selectării Atente a Plasticului; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 

Piatra Neamț, în vederea desfășurării activităților din cadrul ”Concursului Național Eco Provocarea 

Junior”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

pe anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract de Voluntariat pentru personalul 

care activează în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 15.HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din HCL nr.335/2013, cu modificările și 

completările ulterioare (componența comisiei tehnice de urbanism); 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 



 16.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.354 din 17.12.2021 privind înființarea 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) al municipiului Piatra Neamț, aprobarea 

organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al SVSU; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.35 din 30.01.2020 privind aprobarea 

închirierii, prin licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 21.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 

întreținere spații verzi, aferente Contractului de concesiune nr.18684/10.12.1999, actualizat, 

încheiat între SC CMI Urban SA și Municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase rezultate din 

igienizare/toaletarea arborilor, din afară fondului forestier, amplasați pe spațiile verzi din 

Municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 23.HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamț, de către Direcția Silvică Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
  

 24.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”URBTRANS” de majorare a tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local de 

persoane pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil, situat în Aleea Tineretului nr. 7, cu destinația de 

creșă; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 26.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a 

municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 
 27.HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu, situat în str. George Coșbuc nr. 8, către 

Partidul Pro România – Organizația Județeană Neamț, cu destinația de sediu; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 28.HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele A.N.L. situate în 

municipiul Piatra Neamț pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 29.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilului situat în str. Nufărului nr.10, 

bl.13; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 30.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață 

și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului 

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 31.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV 

SA pentru anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 32.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.31 din 25.02.2021 privind reorganizarea 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei, a statului de 

funcții  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 33.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Matematică IX-XII, în municipiul Piatra 

Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 34.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.48 din 28.02.2022 

privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor publice cu plată; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 35.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr.50 din 28.02.2022 privind aprobarea 

tarifelor percepute în cadrul gestiunii directe a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 36.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr.49 din 28.02.2022 privind 

aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor 

de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a 

autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință 

de pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 37.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Negociere nr.12891 din 25.03.2022 încheiată 

între comisia de negociere, constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” în vederea exercitării votului; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 39.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Lucrări 

de consolidare pasarelă peste râul Bistrița (zona de agreement Ștrand- Hipodrom) – din municipiul 

Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 40.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică al 

municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 41.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – Construire creșă mică, str. 

Lunca Bistriței nr. 101, localitatea Văleni, municipiul Piatra Neamț”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 42.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire C3 

– lucrări de modernizare, îmbunătăţire a eficienţei energetice şi compartimentări interioare – 

Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Plângerea prealabilă înregistrată sub nr.10507/15.03.2022, formulată de către 

Instituția Prefectului – Jud. Neamț; 



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

proiectul de hotărâre nr.1 privind abrogarea parțială a unor Hotărâri ale Consiliului Local, prin care 

s-a aprobat alocarea unor sume de bani; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11778 din 21.03.2022 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 69 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea proiectului „Investiții pentru cresterea eficienței 

energetice a cladirilor publice din infrastructura educaționala gimnaziala din Municipiul Piatra 

Neamț - Școala Gimnaziala Elena Cuza, corp C1”, cod SMIS 137361, precum și a cheltuielilor 

aferente acestuia; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12636 din 24.03.2022, emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 70 a Consiliului. 

   

  

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv 

SA, în vederea reprezentării în instanță; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12047 din 23.03.2022 emis 

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

Serviciul Juridic; 

 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 19 voturi Pentru și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, 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. 71 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind acordarea post-mortem a titlului de ”Cetățean de onoare” al 

municipiului Piatra Neamț, juristului Ioan ONISEI; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12696 din 24.03.2022 emis 

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

Biroul Comunicare; 

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



 Dl. Dragoș Ștefan -  Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul 

de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Dragoș Ștefan -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare 

a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 23 

  Din care: Voturi Pentru: 22 

       Voturi Împotrivă: 1  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 72 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.12040 din 23.03.2022 emis 

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

Direcția Economică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 73 a Consiliului. 

 

  

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea documentației tehnico-economice  la faza Proiect 

Tehnic de execuție (PT), DTAC, DTOE, CS, DE și a indicatorilor tehnico-economici, aferente 

obiectivului de investiții  ”Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț 

etapa II: Strada Dărmănești – Strada Obor – Strada Petru Rareș - Bulevardul Dacia – Strada Ștefan 

cel Mare – Strada Eroilor – Piața 22 Decembrie – Strada Calistrat Hogaș - Strada Alexandru cel 

Bun – Strada Mihail Sadoveanu – Strada Liliacului – Strada Ozanei – Strada Dimitrie Leonida – 

Bulevardul 9 Mai – Aleea Tineretului – Strada Bistriței – Strada Petru Movilă” finanțat prin AFM;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11997 din 22.03.2022 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 74 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.7 pentru modificarea HCL nr.100 din 26.03.2020 privind aprobarea 

încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț 

pentru realizarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona 

Subdărmănești- Cinematograful Cozla”, cod SMIS 128040; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11990 din 22.03.2022 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 



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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 75 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 pentru modificarea HCL nr.36 din 26.02.2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa 

privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Investiții pentru 

creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din 

Municipiul Piatra Neamț - Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, corp C1, cod SMIS 137361; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12548 din 24.03.2022 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Consilier local Obreja Mihai nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 76 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 pentru modificarea HCL nr.41 din 28.02.2022 privind încheierea unui 

parteneriat cu Batalionul 634 Infanterie ”Mareșal Józef Pilsudski” Piatra-Neamț (U.M. 01407 

Piatra-Neamț); 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11840 din 22.03.2022 emis 

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

Biroul Comunicare; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 77 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind modificarea HCL nr.383 din 12.12.2018 privind încheierea unui 

Acord de Parteneriat cu UAT Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț pentru realizarea 

proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în Municipiul Piatra Neamț, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12504 din 24.03.2022 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și d-na consilier 

local Luca Moise Florentina nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 78 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.11 privind încheierea unui Acord - cadru de parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț și Fundația ”The Institute”, în vederea implementării programului A.S.A.P. 

-  Armata Selectării Atente a Plasticului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11776 din 21.03.2022 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 Comisia de specialitate nr.4 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 79 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș” Piatra Neamț, în vederea desfășurării activităților din cadrul ”Concursului Național Eco 

Provocarea Junior”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 10796 din 16.03.2022 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisia de specialitate nr.4 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 80 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra 

Neamț, pe anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11661 din 21.03.2022 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 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și dl. Consilier local 

Novac Marius Gruia nu au participat la vot.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 81 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea modelului de Contract de Voluntariat pentru 

personalul care activează în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 6682 din 22.02.2022, emis 

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

Direcția Tehnică – Biroul Managementul Situațiilor de Urgență; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 82 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.15 modificarea art.1 din HCL nr.335/2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11775 din 21.03.2022, 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. Dragoș Ștefan -  Secretar General al Municipiului prezintă Consiliului Local buletinul 

de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Dragoș Ștefan -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare 

a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 23 

  Din care: Voturi Pentru: 22 

       Voturi Împotrivă: 1  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 83 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.16 pentru modificarea HCL nr.354 din 17.12.2021 privind înființarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) al municipiului Piatra Neamț, aprobarea 

organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al SVSU; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12712 din 24.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică – Biroul Managementul Situațiilor de Urgență; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 84 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12555 din 24.03.2022 emis 

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

Direcția Taxe și Impozite; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.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 13 voturi Pentru și 10 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 Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, 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. 85 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 



dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12946 din 25.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 86 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind modificarea HCL nr.35 din 30.01.2020 privind aprobarea 

închirierii, prin licitație publică, a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12653 din 24.03.2022 emis 

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

Direcția Economică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și dl. Consilier local 

Obreja Mihai nu au participat la vot.  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 87 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea repartizării unor locuințe; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12908 din 25.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică– Biroul Gospodărie Municipală; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 88 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 

întreținere spații verzi, aferente Contractului de Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, 

încheiat între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12932 din 25.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 89 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.22 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase rezultate din 

igienizare/toaletarea arborilor, din afara fondului forestier, amplasați pe spațiile verzi din 

Municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 11637 din 25.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 90 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.23 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamț, de către Direcția Silvică Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12890 din 25.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 91 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind aprobarea propunerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”URBTRANS” de majorare a tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local de 

persoane pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12742 din 25.03.2022 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la 

vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 92 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț, a unui bun imobil, situat în Aleea Tineretului nr. 7, cu destinația de 

creșă; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12741 din 25.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 93 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a 

municipiului Piatra Neamț; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12740 din 25.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 94 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind închirierea unui spațiu, situat în str. George Coșbuc nr. 8, către 

Partidul Pro România – Organizația Județeană Neamț, cu destinația de sediu; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12786 din 25.03.2022 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan și dl. Consilier 

local Trofin Mihai Florentin nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 95 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.28 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele A.N.L. situate 

în municipiul Piatra Neamț pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12746 din 25.03.2022 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 96 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.29 privind abrogarea HCL nr.254 din 09.10.2020 și schimbarea destinației 

imobilului situat în str. Nufărului nr.10, bl.13; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12899 din 25.03.2022 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. Viceprimar Lehăduș Alin Ștefan propune următorul amendament: ”Se elimină art. 4 din 

proiectul de hotărâre cu privire la predarea imobilului către Poliția Locală.” 



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

care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 97 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de 

piață și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al 

municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12920 din 25.03.2022 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 RESPINS cu 13 voturi Pentru și 10 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 Mihalcea 

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

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

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV 

SA pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12896 din 25.03.2022 emis 

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

Direcția Economică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 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 Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, 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. 98 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.32 pentru modificarea HCL nr.31 din 25.02.2021 privind reorganizarea 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobarea organigramei, a statului de 

funcții  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12778 din 25.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 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 Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, 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. 99 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.33 privind încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț, în vederea desfășurării Olimpiadei Naționale de Matematică IX-XII, în municipiul Piatra 

Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13188 din 29.03.2022 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai și dl. Consilier local 

Novac Marius Gruia nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 100 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.34 pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.48 din 28.02.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12942 din 25.03.2022 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 13 voturi Pentru, 9 voturi Impotrivă (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 Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 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. 101 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.35 pentru modificarea anexei la HCL nr.50 din 28.02.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12943 din 25.03.2022 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 13 voturi Pentru, 9 voturi Impotrivă (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 Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 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. 102 a Consiliului. 



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

proiectul de hotărâre nr.36 pentru modificarea art.4 din HCL nr.49 din 28.02.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12944 din 25.03.2022 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. 

D-na consilier local Ene Aurora propune următorul amendament:” 1. Eliminarea din 

contract, la paragraful “Obiectul contractului„ a mențiunii referitoare la suprafața locului de 

parcare. 

2. Stabilirea exactă a denumirii contractului astfel: Contract de prestări servicii pentru 

utilizarea locurilor de parcare de reședință de pe domeniul public sau privat al municipiului 

Piatra Neamț. 

3. Completarea dispozițiilor referitoare la acordarea gratuităților cu menționarea 

punctuală a legilor speciale în temeiul cărora se acordă gratuități: 

-  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

republicată cu modificările și completările ulterioare;  

-  Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-  Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate 

în străinătate ori constituite în prizonieri republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 341/2004 - Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și 

pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-LupeniAugust 1977, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

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

care a fost aprobat cu 13 voturi Pentru și 10 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 Mihalcea Cristian, 

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

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

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru, 9 voturi Impotrivă 

(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 Mihalcea 

Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 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. 103 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.37 privind aprobarea Notei de Negociere nr.12891 din 25.03.2022 încheiată 

între comisia de negociere, constituită la nivelul municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 12926 din 28.03.2022 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 aprobarea 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 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 Mihalcea 



Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, 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. 104 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.38 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” în vederea exercitării votului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13022 din 28.03.2022 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 aprobarea proiectului 

de hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru, 6 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George,  

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

Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina 

Mihaela) și 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș 

Adrian, dl. Consilier local Florescu-Purcariu Liviu și dl. Consilier local Minuț Eduard Robert). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 105 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ”Lucrări de consolidare pasarelă peste râul Bistrița (zona de agreement Ștrand- 

Hipodrom), din municipiul Piatra Neamț”; 
  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13112 din 28.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică; 

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

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 106 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.40 privind aprobarea Planului anual de ordine și siguranță publică al 

municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13015 din 28.03.2022 emis 

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

Poliția Locală Piatra Neamț; 

 Comisia de specialitate nr.4 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. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 107 a Consiliului. 



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

proiectul de hotărâre nr.41 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – Construire creșă mică, str. 

Lunca Bistriței nr. 101, localitatea Văleni, municipiul Piatra Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13381 din 29.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 108 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.42 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire C3 

– lucrări de modernizare, îmbunătăţire a eficienţei energetice şi compartimentări interioare – 

Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 13631 din 30.03.2022 emis 

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

Direcția Tehnică; 

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

hotărâre. 

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

care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 109 a Consiliului. 

 

La pct.II - Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului, dl. Ștefan Dragoș - 

Secretarul General al Municipiului prezintă Consiliului Local Plângerea prealabilă înregistrată sub 

nr.10507/15.03.2022, formulată de către Instituția Prefectului – Jud. 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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