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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 25.08.2022, 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.2020 din 19.08.2022, Primarul Municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul 

Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 25.08.2022. 

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

Viceprimar Irimia Marius Ioan, d-na Oana Catzaiti - Secretarul General al Municipiului și 19 consilieri 

locali. Prezența consilierilor locali se constituie astfel: 17 consilieri locali sunt prezenți fizic și 4 

consileri locali sunt prezenți 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.  

Lipsesc: d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela și d-na Consilier local Tofan Ramona 

Mirela. 

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

– Administrator Public, d-na Hizan Cătălina – Director Direcția Economică, d-na Știrbu Irina – 

Director Direcția Patrimoniu, dl. Chitic Ovidiu – Direcțiade Asistență Socială, dl. Alexandru Melinte – 

Direcția de Asistență Socială, dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Andrei 

Acristinei - Șef Serviciu Juridic, 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: 17 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 

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

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

proiectelor de hotărâre nr.3, nr.4 și nr.24. 

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

proiectului de hotărâre nr.20. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.8, nr.15, nr.20, nr.30 și nr.31. 

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

proiectelor de hotărâre nr.1 și nr.30. 

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

votarea proiectului de hotărâre nr.1. 

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

proiectului de hotărâre nr.4. 

Dl. Primar Andrei Carabelea propune retragerea proiectelor de hotărâre nr.27 și 29 și 

introducerea proiectelor de hotărâre nr.30 și nr.31 pe ordinea de zi a ședinței; 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

   

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

anul 2022;  

        - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.329 din 17.12.2021 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 
3.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.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, cu modificările și completările ulterioare; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind aprobarea Stategiei Smart City Piatra Neamț 2021-2027; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a 

vehiculelor electrice înființate  prin proiectul Administrația Fondului pentru Mediu – Stații de 

reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE 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 – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilităților organizării  procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2022-2023 precum și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiatori – Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE pentru abrogarea HCL nr. 184 din 29.06.2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 10.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT municipiul 

Piatra Neamț a bunului imobil teren, identificat prin NC 69103, CF 69103, situat în str. Dărmănești nr. 

107 Bis; 

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 11.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ – domeniul 

public, a investiției ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare vehicule electrice în 

municipiul Piatra Neamț”;  

           - iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș 

 12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor percepute de către operatorul de serviciu 

concesionar S.C. M&D Mens S.R.L. în incinta cimitirelor umane municipale ”Eternitatea” și 

”Pietricica”;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 13.HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor cadru de închiriere pentru suprafețele de 

pajiști aflate în domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 14.HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării concursului pentru ocuparea unor posturi 

vacante, organizate de către Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, 

în cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 



 15.HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Liceul cu Program Sportiv din Piatra 

Neamț;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

 16.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr. 7.719 din 01.05.2012, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Euromedia Group S.A.;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de principiu pentru vânzarea unor bunuri imobile 

proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 18.HOTĂRÂRE privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua 

cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2022;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

”Transformare Parc Zoo în Grădină Publică – modernizare construcții, amenajare amfiteatru, spații 

creație – expunere, seră, amenajare incintă”, din municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 360/17.12.2021 privind nivelul 

chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț precum și 

contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor aparținând municipiului Piatra Neamț pentru 

anul 2022;  

           - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

21.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului nr. 29.564 din 28.06.2022 de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de 

reședință;  

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

22.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr. 192 din 23.07.2020 privind aprobarea 

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

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

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

23.HOTĂRÂRE privind desființarea locurilor de parcare cu plată situate pe terenurile afectate 

de lucrările de utilitate publică aferente proiectelor de mobilitate urbană; 

          - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 

24.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Piatra 

Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans, în vederea 

exercitării votului pentru modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între operatorul de transport 

regional SC Troleibuzul SA și ADI Urbtrans pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2028; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

25.HOTĂRÂRE privind dobândirea unui bun imobil teren prin dare în plată; 

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

26.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 la HCL nr. 224 din 31.08.2021 privind acordarea 

unui stimulent financiar pentru nou-născuți; 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

27.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 228 din 31.08.2021 pentru aprobarea 

regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra 

Neamț și abrogarea HCL nr. 135/27.05.2021;     RETRAS 

  - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

28.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 288 din 21.12.2020 privind mandatarea 

consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților comerciale 

la care municipiul este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

29.HOTĂRÂRE privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului;      RETRAS 



          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

30.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 110 din 15.04.2022 privind aprobarea depunerii 

de către municipiul Piatra Neamț a proiectului ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială 

din cadrul Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc”- creșterea eficienței energetice”, în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

31.HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unui imobil și modificarea HCL nr. 93 din 

31.03.2022 și HCL nr. 164 din 26.05.2022;  

          - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

  
 

 Dl. Primar Andrei Carabelea informează Consiliul Local că în sala de ședință se află un grup de 

părinți și roagă președintele de ședință să le dea dreptul la cuvânt. 

  Dl. Bogdan Andrei – reprezentat părinți ai copiilor de la grădinița nr.2- ”au început lucrările de 

la începutul verii. Pe timpul verii nimeni nu a pregătit o locație, nu știu în sarcina cui era și dorim să se 

suspende sau să se amâne cu an lucrările.” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”ce demersuri ați făcut în acest sens ?v-ați 

adresat doar primarului ?” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”și Inspectoratului Școlar.” 

 Dl. Bogdan Andrei – reprezentat părinți – ”d-na inspector ne-a propus o locație la Liceul de 

Chimie, la internat. Ținând cont că au început lucrările pe variantă și pe b-dul Traian, drumul va fi 

infernal”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”aș fi vrut să intre la ședință și părinții care sunt 

afară. O vară întreagă au venit la Inspectoratul Școlar, împreună cu d-na director a Școlii nr.3, 

îngrijorați fiind de faptul că nu s-au făcut lucrările pe timpul verii. Prin legea educației, Primăria Piatra 

Neamț este obligată să pună la dispoziția părinților alternativa. Având o situație clară asupra lucrurilor 

și a variantelor găsite de Consiliul Local și Primarul municipiului Piatra Neamț, soluția dată nu poate fi 

conformă, pentru că Școala nr.3 nu poate pune la dispoziție alte spații. In urma discuțiilor cu d-na 

Oniciuc și cu membrii Consiliului de administrație al școlii, răspunsul a fost nu. Am fost la fața locului 

și am constatat că nu se poate să mutăm copii la Școala nr.3. Eu am găsit o variantă și a fost o 

propunere, dar nu este responsabilitatea Inspectoratului Școlar și a Inspectorului General Școlar. Când 

ne apucăm de reabilitat, știind că sunt și alte legi care se aplică și că urmează ciclul de învățământ, 

primăria este obligată să vină cu o alternativă. Mulțumesc.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați vorbit în calitate de Inspector General Școlar ? în calitate de 

consilier local ? sau în calitate de președinte al PSD Piatra Neamț ? ” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”în calitate de om”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am să vă dau un răspuns foarte echilibrat din partea primarului, 

care are următoarea îndatorire : are îndatorirea și responsabilitatea de a moderniza infrastructura 

educațională a municipiului Piatra Neamț. Am făcut mai mult decât stă în atribuțiile și 

responsabilitățile primarului. M-am implicat prin discuții directe și întâlniri cu conducerile școlilor, cu 

profesorii, cu conducerea  Inspectoratului Școlar, pentru a găsi soluții pentru relocarea copiilor. 

Adevărul este următorul: pe de o parte vorbim de proiecte cu finanțare europeană, care trebuie să se 

încheie la finalul anului următor. Nu avem cum să amânăm aceste proiecte. Decembrie 2023 este 

ultima lună de lucrări, pentru a deconta banii pe contractul de finanțare. Avem următoarea situație : 30 

de ani în care nu s-au făcut investiții în infrastructura educațională.” 

 Reprezentant părinți – ”puteți merge mai departe, vă rog ? nu suntem în campanie” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”stimată doamnă, în cadrul unei ședințe, 

cereți dreptul la cuvânt și vă dau voie. Acum vorbește domnul Primar. O să vorbiți și dumneavostră, 

dacă nu mă obligați să vă repet”. 



 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă ascult cu tot respectul și cu toată empatia. Dați-mi voie să 

prezint de ce nu pot fi amânate aceste lucrări. Pentru că este o oportunitate unică. O să vă spun ce 

soluții au fost agreate”. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”putem avea un dialog civilizat ? vorbim 

pe rând.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în momentul de față avem următoarea situație. Avem 21 de 

unități școlare la nivelul municipiului Piatra Neamț. 10 dintre acestea vor fi afectate de lucrări, după 

cum urmează : grădinița nr.6, lucrările sunt în desfășurare și se vor încheia în luna februarie sau martie, 

din cauza unor întreruperi, care nu au ținut de noi. Grădinița cu program prelungit nr.2, lucrările vor fi 

terminate în decembrie anul viitor, pentru că sunt lucrări complexe : se scoate pardoseala, se înlocuiesc 

instalațiile sanitare, termice și electrice, se înlocuiesc ferestrele, ușile, acoperișul. Aceste lucrări nu se 

pot finaliza în 2, 3 luni. Este exclus să oprim aceste lucrări, pentru că este o oportunitate cu care nu ne 

vom mai întâlni. Mai avem două creșe, Colegiul Tehnic de Transporturi, Școala Gimnazială nr.5, 

Școala Gimnazială nr.8, Liceul de Informatică, Școala Elena Cuza,  Liceul de Artă Victor Brauner. 

Sunt 60 milioane lei care intră în municipiul Piatra Neamț pentru modernizarea școlilor. Trebuie să 

facem asta și propunerea mea este să găsim soluții împreună. Am făcut ceea ce nu stă în atributul 

Primarului, nu Primarul organizează actul educațional. Este responsabilitatea Inspectoratului Școlar 

Județean. Aici este de față d-na Inspector General”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu este responsabilitatea Inspectoratului Școlar.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am propus o soluție Școlii nr.3, precum și Inspectoratului 

Școlar Județean, soluție care a fost agreată inițial. Din motive care presupun că nu au fost generate de 

părinți, pentru că soluția propusă venea mănușă pe nevoile copiilor și ale părinților. Soluția era 

asigurarea unui program dimineață și după amiază, în cadrul Școlii Gimnazile nr.3, în așa fel încât să 

eliberăm clasele pregătitoare pentru cele 5 grupe de preșcolari. Ne-am asumat și modernizarea unor 

toalete, așa încât ele să corespundă nevoilor copiilor. Am agreat această soluție împreună, în biroul 

dumneavoastră d-na Inspector General Școlar. După care ni s-a propus soluția cu Liceul Cartianu. Din 

acest moment, nu este responsabilitatea primarului. Acestea sunt spațiile pe care primăria le poate pune 

la dispoziție astăzi.” 

 Dl. Bogdan Andrei – reprezentatul părinților copiilor de la grădinița nr.2 – ”noi știm că acest 

proiect este din 2020. S-a amânat din 2020 până acum.” 

 D-na consilier local Ene Aurora – ”nu s-a amânat”. 

 Dl. Bogdan Andrei – reprezentatul părinților copiilor de la grădinița nr.2 – ”Deci nu s-a amânat. 

Noi ne-am înscris copii la nr.2. În lege spune foarte clar: ești arondat unei școli. Ce ne-ați spus 

dumneavoastră astăzi, d-na de la Școala nr.3 nu a pomenit nimic. Noi am vrut la nr.3. Școala nr.3 este  

a statului, în cadrul căreia funcționează și cei privați. Deci se poate face. Dacă vreau să înscriu copilul 

la altă grădiniță, nu pot pentru că nu sunt arondat acolo. Acum vreți să ne trimiteți la Liceul de 

Chimie”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu a fost asta propunerea mea. V-am explicat.” 

 Dl. Bogdan Andrei – reprezentat părinți ai copiilor de la grădinița nr.2 – ”noi vrem la Școala 

nr.3, chiar și cu o amânare de 2 săptămâni de la începerea anului”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”propunerea mea este următoarea : este de competența 

Consiliului de Administrație a școlii și a Inspectoratului Școlar Județean, să le propuneți scris”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu este de competența Inspectoratului”. 

 Dl. Bogdan Andrei – reprezentat părinți ai copiilor de la grădinița nr.2 – ” dumneavoastră aveți 

vreo putere ca Primar ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am făcut mai mult deși nu este în atribuția primarului”. 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ” s-au căutat soluții pentru relocarea copiilor ? 

când ați discutat ? am acolo copilul în grupa mijlocie. Toată vara nu ni s-a spus nimic”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”când am găsit-o disponibilă pe d-na Inspector General”. 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”când s-a întâmplat acest lucru ? Săptămâna 

aceasta ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”acum 2 săptâmâni.” 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”lucrările trebuiau începute din iunie. Nu s-au 

început din iunie, nu știu din ce motiv. Copii sunt nevoiți acum să se mute în alte instituții și spații. Ați 



venit cu opțiunea de Școala nr.3. Acolo spațiile sunt foarte mici. Ați fost să vedeți spațiile ? acești 

copii merg la grădiniță cu program prelungit. Trebuie să aibă paturi, bucătărie, trebuie să aiba mai 

multe condiții. Ați văzut condițiile de acolo ? ” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”cunosc mai bine condițiile din școli.” 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”și sunt condiții pentru copii cu program 

prelungit ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”sunt 4 grupe de clase pregătitoare, unde am propus mutarea 

copiilor”. 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”și clasa pregătitoare cât de mare era ? încăpeau 

25 de paturi ?” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu ați fost acolo d-le Primar.” 

 Reprezentant părinți – ”am venit aici să căutăm o soluție. Noi ca și părinți vă rugăm, dacă se 

dorește aprobarea amânării acestui proiect până în februarie, când ați spus că se termină la grădinița 

nr.6 și să mute copii de la nr.9 la nr.6. La nr.9 se vor elibera spațiile pentru grupele de la nr.2 și atunci 

puteți începe lucrările. Eu zic că în 10 luni puteți termina.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”sunteți constructor ?” 

 Reprezentant părinți – ”nu sunt, dar dacă ei nu au venit până acum și cu siguranță nu vor veni 

nici până la anul”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”de unde știți ?” 

 Reprezentant părinți – ”dar d-voastră de unde știți ? ne dați în scris că lucrările încep mâine ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în maxim 2 săptămâni încep lucrările, pentru că am semnat 

contractul de dirigenție de șantier, care a fost singura piedică pentru începerea acestor lucrări.” 

 Reprezentant părinți – ”din câte știu prima echipă care a câștigat licitația s-a retras”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”s-a retras dirigintele de șantier. Acum avem alt diriginte de 

șantier. Încep lucrările. Nu este o opțiune.” 

 Reprezentant părinți – ”cu o zi înainte când știați că venim aici…” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu cu o zi înainte. Dl.City Manager dacă aveți informații….” 

 Reprezentant părinți – ”ideea este dragi consilieri, dacă vreți să ne ajutați și pe noi ca și părinți, 

să votați, nu știu procedura legală, să modificați data începerii proiectului până se termină la nr.6. Asta 

ar fi cea mai viabilă soluție”. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”vă mulțumesc stimată doamnă. In calitate 

de consilier local îmi permit să convoc o comisie, care să se ocupe de această problemă. Fiecare partid 

să aibă câte un membru în această comisie și să vă dea un răspuns până la sfârșitul săptămânii viitoare. 

Haideți să vorbim aceeași limbă, dar nu în cadrul ședinței. Dacă facem această comisie, într-o oră se 

rezolvă problema. Eu am venit în susținerea părinților, dacă sunteți de acord.” 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”eu am altă propunere : contractul se închide pe 

11 luni. Am citit contractul încheiat între primărie și constructor.” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”haideți să discutăm în cadrul comisiei..” 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”nu mai este timp.” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”rămâne după ședință câte un reprezentant 

și discutăm”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”s-au făcut foarte multe ședințe. Părinții nu vor 

nici la Cartianu, soluția găsită de Inspectoratul Școlar, nici la Școala nr.3 ….” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu vreți nici la Școala nr.3 ?” 

 Reprezentant părinți – ”nu sunt condiții acolo și funcționează o școală privată acolo.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”unde funcționează școală privată ?” 

 Reprezentant părinți – ”este o școală postliceală sanitară.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu este vorba de program, este vorba de suflete 

care intră într-o încăpere, iar spațiul nu permite. Și paturi și masă…..” 

 Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”și cu mâncarea cum facem ?” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”știți cum e acuma ? toată lumea are 

dreptate”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am vorbit și ieri și alaltăieri cu părinții. Ei vor 

condiții”. 



 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”rămânem după ședință să discutăm cu ce 

poate să facă primăria. Sunteți de acord ?”. 

 Dl. Oana Roxana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”vă rog să respectăm 

solemnitatea ședinței. Să încercăm să găsim soluții, dar nu în ședința de consiliu local.” 

 D-na consilier local Obreja Mihai – ”dacă vom purta discuții în contradictoriu, nu se ajunge la 

nici un rezultat. Sunt două lucruri care pentru mine sunt foarte clare. Primul lucru este că acest proiect 

nu poate fi amânat. Sunt bani europeni. Al doilea lucru este că Școala nr.3, care are în subordine 

această grădiniță, va trebui să-și asume, împreună cu noi și cu inspectoratul școlar, o soluție. Obligația 

noastră, a executivului, să găsim o soluție care ține de infrastructura materială și locație. Vom merge 

acolo și vom vedea. Nu este primul an și nici ultimul an, în care o să apară probleme legate de 

începerea anului școlar, în legătură cu infrastructura școlară. Sunt situații în care primăria a făcut tot 

așa investiții, la începutul anului și au mutat o clasă, două, chiar întreaga școală. La Ruginoasa a fost 

așa. I-au mutat în altă clădire. Au montat centrală, au tras apă, au făcut toaletele. Sunt niște cheltuieli 

pe care nu știu dacă le pot amortiza într-un an, cât durează proiectul de reabilitate a școlii. Ne vom 

întâlni cu toții și împreună vom găsi soluții. Dacă ne încingem așa, nu e bine nici pentru părinți, pentru 

că se gândesc la copilași. Vom găsi soluții acolo, să nu îi ducem la liceul de chimie, școala nr.3 o are în 

subordine”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”părerea mea, în urma vizitelor și a discuțiilor cu 

d-na director de la școala nr.3 și cu ceilalți părinți, care urmează să parcurgă învățământul de după 

amiază, nu este la fel pentru că terminăm cu acești părinți și vin următorii părinți. Dl. Primar trebuie să 

aleagă și să găsească soluții. Să alegem banii sau copii ?” 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință – ”rămâne să discutăm acest subiect după 

ședință”. 

 

 

 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. 37150 din 12.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 9 prezenți fizic și 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), 5 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. 

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

Marius Gruia și dl. Consilier local Șerban Valentin), 3 consilieri locali nu au participat la vot (dl. 

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

Mihalcea Cristian). 

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

228 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.2 pentru completarea HCL nr. 329 din 17.12.2021 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2022-2023; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37150 din 12.08.2022 emis de 

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

Economică; 

 Comisiile de specialitate 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 16 prezenți fizic și 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), d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

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

229 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 36632 din 10.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu 19 voturi Pentru (din care 15 prezenți fizic și 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), d-na Consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Consilier local Grigoraș Adrian nu au participat la vot. 

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

230 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 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, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 36.633 din 10.08.2022 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

fost aprobat cu 18 voturi Pentru (din care 14 prezenți fizic și 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), d-na Consilier local Luca Moise Florentina, 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. 

231 a Consiliului. 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea Strategiei Smart City Piatra Neamț 2021-2027; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37816 din 18.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

232 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a 



vehiculelor electrice înființate  prin proiectul Administrația Fondului pentru Mediu – Stații de 

reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37825 din 18.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

233 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.7 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. 37627 din 18.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

234 a Consiliului. 
 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind neasumarea responsabilităților organizării  procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2022-2023 precum și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, în municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37444 din 17.08.2022 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

fost aprobat cu 20 voturi Pentru (din care 16 prezenți fizic și 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), d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

 

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

235 a Consiliului. 
 



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

proiectul de hotărâre nr.9 privind abrogarea HCL nr. 184 din 29.06.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37823 din 18.08.2022 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

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

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

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

236 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT municipiul 

Piatra Neamț a bunului imobil teren, identificat prin NC 69103, CF 69103, situat în str. Dărmănești nr. 

107 Bis; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37819 din 18.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

237 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ – domeniul 

public, a investiției ”Administrația Fondului pentru Mediu: Stații de reîncărcare vehicule electrice în 

municipiul Piatra Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37804 din 18.08.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

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

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

238 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.12 pentru aprobarea tarifelor percepute de către operatorul de serviciu 

concesionar S.C. M&D Mens S.R.L. în incinta cimitirelor umane municipale ”Eternitatea” și 

”Pietricica”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37.973 din 19.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

239 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind modificarea contractelor cadru de închiriere pentru suprafețele de 

pajiști aflate în domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38002 din 19.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

240 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea cofinanțării organizării concursului pentru ocuparea unor 

posturi vacante, desfășurat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului 

Neamț, în cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38003 din 19.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

241 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.15 privind încheierea unui protocol cu Liceul cu Program Sportiv din Piatra 

Neamț;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37997 din 19.08.2022 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 (din care 16 prezenți fizic și 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), d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

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

242 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.16 privind modificarea contractului de închiriere nr. 7.719 din 01.05.2012, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Euromedia Group S.A.; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38004 din 19.08.2022 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 unanimitate de voturi (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). 

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

243 a Consiliului. 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea acordului de principiu pentru vânzarea unor bunuri 

imobile proprietatea privată a municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37983 din 19.08.2022 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 RESPINS cu 12 voturi Pentru (8 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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 9 voturi Impotrivă (dl. Consilier 

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

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

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

dl. Consilier local Șerban Valentin). 

  

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua 

cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37808 din 18.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

244 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

”Transformare Parc Zoo în Grădină Publică – modernizare construcții, amenajare amfiteatru, spații 

creație – expunere, seră, amenajare incintă”, din municipiul Piatra Neamț; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37994 din 19.08.2022 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 adoptarea proiectului de hotărâre. 

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

fost aprobat cu 12 voturi Pentru (8 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local 

Minuț Eduard Robert) și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local 

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

na consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local 

Novac Marius Gruia și dl. Consilier local Șerban Valentin). 

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

245 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 pentru modificarea anexei la HCL nr. 360/17.12.2021 privind nivelul 

chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț precum și 

contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor aparținând municipiului Piatra Neamț, pentru 

anul 2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37941 din 19.08.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

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

fost aprobat cu 19 voturi Pentru (16 consilieri locali prezenți fizic și 3 consilieri locali on-line : dl. 

Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru și dl. 

Viceprimar Irimia Marius Ioan), d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Curelaru Ioan Iulian 

nu au participat la vot. 

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

246 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 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. 37.984 din 19.08.2022 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 17 voturi Pentru (13 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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 4 voturi Abținere (dl. Consilier 

local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na consilier local Luca Moise 

Florentina și dl. Consilier local Șerban Valentin). 

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

247 a Consiliului 
 

 

 

 



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

proiectul de hotărâre nr.22 pentru completarea anexei la HCL nr. 192 din 23.07.2020 privind aprobarea 

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

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

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37940 din 19.08.2022 emis de 

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

Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

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

fost aprobat cu unanimitate de voturi (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). 

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

248 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.23 privind desființarea locurilor de parcare cu plată situate pe terenurile 

afectate prin lucrările de utilitate publică aferente proiectelor de mobilitate urbană, de pe raza 

municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37992 din 19.08.2022 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 (8 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), 1 vot Abținere (dl. Consilier local 

Grigoraș Adrian) și 8 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Florescu 

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

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

Marius Gruia și dl. Consilier local Șerban Valentin). 

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

249 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.24 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Piatra 

Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, în vederea 

exercitării votului pentru modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între operatorul de transport 

regional S.C. Troleibuzul S.A. și A.D.I. URBTRANS pentru perioada septembrie 2022 – septembrie 

2028; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.990 din 19.08.2022 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 (16 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), dl. consilier local Grigoraș Adrian nu 

a participat la vot. 



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

250 a Consiliului. 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind dobândirea unui bun imobil – teren, prin dare în plată; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.000 din 19.08.2022 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 unanimitate de voturi (17 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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). 

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

251 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 pentru modificarea art. 3 la HCL nr. 224 din 31.08.2021 privind acordarea 

unui stimulent financiar pentru nou-născuți; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.006 din 19.08.2022 emis de 

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

Asistența Socială a municipiului Piatra Neamț; 

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

hotărâre, iar comisia de specialitate nr.4 a avizat nefavorabil si propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na consilier local Ene Aurora propune următorul amendament:  

”1. Se reformulează art. 3, alin. (1) și (2) din  HCL nr. 224/31.08.2021, care vor avea următoarea 

formulare: 

Alin. (1) „Stimulentele prevăzute la art. 1 se vor acorda prin Direcția de Asistență Socială a 

municipiului Piatra Neamț sub formă de vouchere emise exclusiv în scopul achiziționării de produse 

și/sau servicii în domeniile medical, vestimentar, alimentar și îngrijire în interesul superior al 

copilului, cu o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data emiterii.  

Alin. (2) Voucherele vor fi achiziționate de către Direcția de Asistență Socială a municipiului 

Piatra Neamț cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice. Lista operatorilor economici 

acceptanți, cu activitate în domeniile prevăzute la alin. (1), se va realiza la nivelul Direcției de 

Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, ca urmare a publicării unui anunț în acest sens. Lista 

se va actualiza ori de câte ori se formulează solicitări din partea operatorilor economici. 

Se mențin prevederile  alin. (3).  

2. Se introduce un nou articol în proiectul de hotărâre, art. 2, care va avea următoarea 

formulare: 

Se completează în mod corespunzător metodologia anexă la HCL nr. 224/31.08.2021, cu 

dispozițiile art. 3  integral, modificat conform celor de mai sus.” 

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

a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru (8 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Florescu Purcariu Liviu și dl. Consilier local Minuț Eduard Robert) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier 

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

consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Novac 

Marius Gruia și dl. Consilier local Șerban Valentin). 



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

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT 12 voturi Pentru (8 consilieri locali prezenți fizic și 4 

consilieri locali 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), 2 

voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu și dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert) și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, 

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

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Novac Marius Gruia și dl. Consilier local Șerban Valentin). 

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

252 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 pentru modificarea HCL nr. 110 din 15.04.2022 privind aprobarea 

depunerii de către municipiul Piatra Neamț a proiectului ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc”- creșterea eficienței energetice”, în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.093 din 22.08.2022 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. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a 

fost aprobat cu 19 voturi Pentru (15 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), iar d-na consilier local Luca Moise 

Florentina și dl. Consilier local Mihalcea Cristian nu au participat la vot. 

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

253 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.31 privind schimbarea destinației unui imobil și modificarea HCL nr. 93 din 

31.03.2022 și HCL nr. 164 din 26.05.2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.592 din 24.08.2022 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.3 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 (16 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali 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), 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. 

254 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.28 pentru modificarea anexei la HCL nr. 288 din 21.12.2020 privind 

mandatarea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților 

comerciale la care municipiul este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 38.003 din 19.08.2022 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 



 Dl. Consilier local Mihalcea Cristian propune următorul amendament: ”înlocuirea d-lui 

consilier local Marius Gruia Novac din AGA la SC Troleibuzul SA, cu d-nul consilier local Eduard 

Robert Minuț”. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – dă citire buletinului de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra 

votului secret, după cum urmează: 

 Total voturi: 14 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 14 

  Din care: 

  Voturi Pentru: 13 

  Voturi Contra: 1 

 Nu au participat la vot: dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina și dl. Consilier local Grigoraș Adrian. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– informează consilierii locali că 

amendamentul a fost Aprobat. 

 Dl. Teodorescu Constantin - Președinte de ședință– informează consilierii locali că se începe 

procedura de vot secret la proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat, tot prin vot secret. 

 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – dă citire buletinului de vot secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – prezintă Procesul Verbal asupra 

votului secret, după cum urmează: 

 Total voturi: 14 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 14 

  Din care: 

  Voturi Pentru: 13 

  Voturi Contra: 1 

 Nu au participat la vot: dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina și dl. Consilier local Grigoraș Adrian. 

 

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

255 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 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
SAPL/Ds.II/1 ex./NP/15.09.2022 


