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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 07.06.2022, în şedinţa extraordinară  

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.4, 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 Dispoziția Primarului nr.1365 din 03.06.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei 

Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 

şedinţă. 

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

Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia, d-na Oana Roxana Catzaiti - Secretarul General al 

Municipiului și 15 consilieri locali, iar on-line sunt prezenți 2 consilieri locali : dl. Consilier local 

Curelaru Ioan Iulian și dl. Consilier local Obreja Mihai. Lipsesc 4 consilieri locali: dl. consilier local 

Gavrilescu Bogdan, d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Mihalcea Cristian și 

dl. Consilier local Șerban Valentin.  De asemenea la ședință participă reprezentanți ai 

Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din cadrul Serviciului 

Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și  reprezentanți ai mass-

mediei audiovizuale. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt 

prezenți 19 de consilieri locali, din care 17 consilieri locali sunt prezenți fizic și 2 consilieri locali on-

line, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.6 

și nr.7, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali 

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

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

completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea 

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

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

proiectului de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi. 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

  
 1.HOTĂRÂRE privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”URBTRANS” să exercite, în numele și pe seama Municipiului Piatra Neamț, dreptul de a delega 

gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate către operatorul de 

transport regional S.C. TROLEIBUZUL S.A., pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2028; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegarea a gestiunii prin concesiune a 

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

municipiul Piatra Neamț, precum și a tarifelor aferente; 

                 - iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia 



 3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Kult Generation, în vederea 

organizării în comun a evenimentului KULT FEST, în perioada 30-31 iulie 2022, în baza Hipică Virgil 

Bărbuceanu din Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii prin concesiune 

serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.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 

 6.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Extinderea 

infrastructurii de piste de biciclete în vederea obținerii finanțării nerambursabile în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1 

Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Construirea 

de locuințe pentru persoanele vulnerabile social în vederea obținerii finanțării nerambursabile în 

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

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

din sănătate și învățământ; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

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

hotărâre nr.1 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” să 

exercite, în numele și pe seama Municipiului Piatra Neamț, dreptul de a delega gestiunea serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate către operatorul de transport regional S.C. 

TROLEIBUZUL S.A., pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2028; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24837 din 03.06.2022 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. 

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

APROBAT cu 18 voturi Pentru (16 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line), dl. consilier local Grigoraș Adrian nu a 

participat la vot. 

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

166 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind aprobarea contractului de delegarea a gestiunii prin concesiune a activității de 

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

Piatra Neamț, precum și a tarifelor aferente; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24773 din 03.06.2022 emis de 

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

Tehnică; 

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

hotărâre. 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

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

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

167 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.3 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Kult Generation, în vederea organizării în 

comun a evenimentului KULT FEST, în perioada 30-31 iulie 2022, în baza Hipică Virgil Bărbuceanu 

din Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24676 din 03.06.2022 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. 

 D-na Tatomir Alina Mihaela propune următorul amendament: ”modificarea art.2 și art.3, 

după cum urmează: Art.2 – Se aprobă contribuția financiară a municipiului, în cuantum estimat de 

maxim 72.500 lei, în funcție de valoarea de piață a chiriei bunurilor și serviciilor ce urmează a fi 

contractate. Art.3 – Municipiul Piatra Neamț, în calitate de partener, va încasa un procent din 

valoarea totală a încasărilor, respectiv din contravaloarea biletelor emise (inclusiv cele vândute în 

anul 2020), precum și din celelalte încasări, proporțional cu valoarea contribuției municipiului, 

conform raportului final al evenimentului transmis de către Asociația Kult Generation, dar nu mai 

puțin de 22,3 %, din totalul încasărilor; Se modifică în mod corespunzător art.6 – Drepturile și 

obligațiile părților din Acordul de Parteneriat, anexă la proiectul de hotărâre”; 

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

APROBAT cu 16 voturi Pentru (14 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line) și 3 voturi Abținere (dl. Consilier local 

Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian și d-na Consilier local 

Tofan Ramona Mirela). 

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

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 14 voturi (12 voturi Pentru din partea consilierilor 

locali prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line) și 5 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Enache Nicolae 

Ciprian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia și d-na 

Consilier local Tofan Ramona Mirela). 

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

168 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.4 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului 

public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 24846 din 03.06.2022 emis de 

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

Tehnică; 

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

hotărâre. 



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

APROBAT cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

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

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

169 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.5 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. 24830 din 03.06.2022 emis de 

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

Tehnică; 

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

hotărâre. 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

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

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

170 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.6 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Extinderea 

infrastructurii de piste de biciclete în vederea obținerii finanțării nerambursabile în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1 

Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25051 din 06.06.2022 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

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

APROBAT cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

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

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

171 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Construirea de 

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

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

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

sănătate și învățământ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 25179 din 06.06.2022 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 



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

APROBAT cu unanimitate de voturi (17 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

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

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

172 a Consiliului. 
 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Ene Aurora – Preşedinte de Şedinţă declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

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

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
SAPL/Ds.II/1 ex./NP/26.07.2022 

 

 

 

 

 


