
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr. 35741 din 18.12.2020 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26.11.2020 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, prin Dispoziţia Primarului nr.1976 din 20.11.2020, 

modificată prin Dispoziția Primarului nr.1983 din 24.11.2020, 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, d-na Oana Sârbu – 

Secretarul General al municipiului, 20 consilieri locali și 2 consilieri locali on-line: dl. Ciobanu Adrian 

Virgil, dl. Gavrilescu Bogdan. 

Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a 

Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic, dl. Andrei Acristinei - Șef 

Serviciu Administrație Publică și Juridic, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare, dl. Vlad 

Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente și un reprezentat al mass-mediei 

audiovizuale. 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al municipiului informează Consiliul Local faptul că la 

ședință sunt prezenți 22 consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările 

ședinței. 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al municipiului supune la vot Procesele verbale ale 

ședintelor extraordinare din data de 11.11.2020, 13.11.2020 și 16.11.2020, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

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

depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți. 

 Depun următorul jurământ în fața Consiliului Local: ”Jur să respect Constituția și legile țării 

și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Piatra Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu !” următorii consilieri locali: dl. Curelaru 

Iulian, dl. Florescu Purcariu Liviu, dl. Jucan Adrian Gabriel, dl. Șerban Valentin și d-na Tatomir Alina 

Mihaela, iar dl. Ciobanu Adrian Virgil (depune jurământul on-line). 

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. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

 

 1.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al doamnei Ana MONDA și declararea locului vacant; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local; 

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de 

Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA 

pentru anul 2020; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL 

pentru anul 2020; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru 

anul 2020; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente 

investiției ”Centru de zi Primii Pași” din Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bl.13, parter; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind încheierea contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze 

naturale pe strada Aleea Brazilor și participarea la cofinanțarea obiectivului de investiție ”Extindere 

rețea distribuție de gaze naturale strada Aleea Brazilor, lungime 843 m, din municipiul Piatra Neamț, 

județul Neamț”; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind încheierea contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze 

naturale pe strada 1 Decembrie 1918 și participarea la cofinanțarea obiectivului de investiție 

”Extindere rețea distribuție de gaze naturale strada 1 Decembrie 1918, lungime 390 m, din municipiul 

Piatra Neamț, județul Neamț”; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

Piatra Neamț a unor mijloace fixe și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul 

municipiului Piatra Neamț, domeniul public; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 12.HOTĂRÂRE pentru atribuirea denumirii ” Speranței” unei străzi din municipiul Piatra 

Neamț; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  13.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.136 din 27.05.2020 privind evidența adreselor 

imobilelor din intravilanul municipiului Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Înființare unitate de producție 

ciuperci” str. Izvoare ; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

domeniul public; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unui spațiu, în 

suprafață de 8,10 mp, din incinta Complexului Mall Forum Center; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Asociația Militarilor Veterani și 

Veteranilor cu dizabilități „Sf. Mare Muncenic Dimitrie Izvorătorul de Mir” sucursala Neamț, a unui 

spațiu din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, în vederea 

stabilirii sediului; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii de inventar și vânzarea bunului imobil apartament 

nr. 9, situat în str. Clement Pompiliu nr.3, bl.3, et.2, obiectiv de investiție proprietate privată a statului 

– locuință ANL și a terenului cotă parte indiviză aferent acestuia, proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamț; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 223 din 27.08.2020 privind stabilirea 

valorii de inventar și vânzarea bunului imobil apartament nr.12, situat în str. Clement Pompiliu nr.2, 

bl.2, et.3, obiectiv de investiție proprietate privată a statului – locuință ANL și a terenului cotă parte 

indiviză aferent acestuia, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț ; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 

 



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

proiectul de hotărâre nr.1 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al d-nei Ana Monda și declararea locului vacant; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32474 din 18.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 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. 

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

268 a Consiliului. 

 

 

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

de hotărâre nr.2 pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32582 din 18.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect 

de hotărâre se votează prin Vot Secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 19 

 Voturi nule: 1 

 Voturi valabil exprimate: 18 

  Din care: Voturi Pentru: 18 

       Voturi Împotrivă: 0  

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

269 a Consiliului. 

 

  

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

de hotărâre nr.3 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de 

Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32588 din 18.11.2020 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că acest proiect 

de hotărâre se votează prin Vot Secret. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot. 

 D-na Oana Sârbu -  Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a 

voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 20 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 20 

  Din care: Voturi Pentru: 20 

       Voturi Împotrivă: 0  

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

270 a Consiliului. 

 



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

de hotărâre nr.4 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas SA pentru anul 

2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32569 din 18.11.2020 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

fost APROBAT cu 15 voturi Pentru și 7 voturi Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin, dl. 

Consilier local Enache Ciprian, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Harbuz Liviu, 

dl. Consilier local Irimia Marius, dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan și d-na consilier local Tofan 

Ramona Mirela). 

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

271 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.5 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru 

anul 2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32572 din 18.11.2020 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin, dl. 

Consilier local Enache Ciprian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș 

Adrian, dl. Consilier local Harbuz Liviu, dl. Consilier local Irimia Marius, dl. Consilier local Lehăduș 

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

Consilier local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela). 

  

 

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

de hotărâre nr.6 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul 

2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32575 din 18.11.2020 emis de 

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

Economică; 

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

hotărâre. 

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

fost RESPINS cu 11 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin, dl. 

Consilier local Enache Ciprian, dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Grigoraș 

Adrian, dl. Consilier local Harbuz Liviu, dl. Consilier local Irimia Marius, dl. Consilier local Lehăduș 

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

Consilier local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela). 

  

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

de hotărâre nr.7 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției 

”Centru de zi Primii Pași” din Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bl.13, parter; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32578 din 18.11.2020 emis de 

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

Asistență Socială; 

 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 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu); 

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

272 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.8 privind încheierea contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale pe 

strada Aleea Brazilor și participarea la cofinanțarea obiectivului de investiție ”Extindere rețea 

distribuție de gaze naturale strada Aleea Brazilor, lungime 843 m, din municipiul Piatra Neamț, județul 

Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32581 din 18.11.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 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; 

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

273 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.9 privind încheierea contractului pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale pe 

strada 1 Decembrie 1918 și participarea la cofinanțarea obiectivului de investiție ”Extindere rețea 

distribuție de gaze naturale strada 1 Decembrie 1918, lungime 390 m, din municipiul Piatra Neamț, 

județul Neamț”; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32761 din 19.11.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 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; 

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

274 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.10 privind acordarea unor facilități fiscale; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32104 din 16.11.2020 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 adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

Dl. Teodorescu Constantin – 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. 

275 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.11 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț 

a unor mijloace fixe și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra 

Neamț, domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32757 din 19.11.2020 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 

 



 

 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 16 voturi Pentru și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Asandei Constantin, dl. 

Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Harbuz Liviu, dl. Consilier local Irimia Marius, dl. 

Consilier local Lehăduș Alin Ștefan și d-na consilier local Tofan Ramona Mirela). 

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

276 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.12 pentru atribuirea denumirii ” Speranței” unei străzi din municipiul Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32652 din 19.11.2020 emis de 

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

Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal; 

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

hotărâre. 

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

fost APROBAT cu unanimitate de voturi 

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

277 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.13 pentru modificarea HCL nr.136 din 27.05.2020 privind evidența adreselor imobilelor 

din intravilanul municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32657 din 19.11.2020 emis de 

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

Cadastru, Registrul Agricol și Nomenclator Stradal; 

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

hotărâre. 

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

fost APROBAT cu unanimitate de voturi 

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

278 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.14 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Înființare unitate de producție ciuperci” str. 

Izvoare ; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31795 din 12.11.2020 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

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

hotărâre. 

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

fost APROBAT cu unanimitate de voturi 

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

279 a Consiliului. 

 

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

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

domeniul public; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32579 din 18.11.2020 emis de 

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

Urbanism și Cadastru; 

 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 

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

280 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.16 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 

1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32648 din 19.11.2020 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 

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

281 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.17 privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unui spațiu, în suprafață 

de 8,10 mp, din incinta Complexului Mall Forum Center; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32768 din 19.11.2020 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 

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

282 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.18 privind darea în folosință gratuită către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor 

cu dizabilități „Sf. Mare Muncenic Dimitrie Izvorătorul de Mir” sucursala Neamț, a unui spațiu din 

incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, în vederea stabilirii 

sediului; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32774 din 19.11.2020 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 

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

283 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.19 privind stabilirea valorii de inventar și vânzarea bunului imobil apartament nr. 9, 

situat în str. Clement Pompiliu nr.3, bl.3, et.2, obiectiv de investiție proprietate privată a statului – 

locuință ANL și a terenului cotă parte indiviză aferent acestuia, proprietate privată a municipiului 

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32881 din 20.11.2020 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 

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

284 a Consiliului. 

 

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

de hotărâre nr.20 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 223 din 27.08.2020 privind stabilirea valorii 

de inventar și vânzarea bunului imobil apartament nr.12, situat în str. Clement Pompiliu nr.2, bl.2, et.3, 

obiectiv de investiție proprietate privată a statului – locuință ANL și a terenului cotă parte indiviză 

aferent acestuia, proprietate privată a municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.32880 din 20.11.2020 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 

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

285 a Consiliului. 

 

  
 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–  

 

 

D-na Oana Sârbu - Secretar General al Municipiului –  

 

 
Întocmit, 

Nicoleta Poețelea 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/17.12.2020 


