
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 
Nr.12961 din 26.04.2021 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 15.04.2021 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, prin Dispoziția Primarului nr.626 din 

09.04.2021, 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 și 22 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Harbuz Liviu. 

Participă la ședință reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a 

Consiliului 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. 

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

ședință sunt prezenți 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință–supune la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

proiectului de hotărâre nr.1. 

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

proiectului de hotărâre nr.1. 

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

votarea proiectului de hotărâre nr.1. 

Dl. Consilier local Irimia Marius Ioan informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.1. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

de specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

3.HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 47 din 25.02.2021 pentru prelungirea 

Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între 

municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

5.HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în incinta 

Ștrandului Municipal; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

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

Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț, 

pe anul 2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11165 din 09.04.2021 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. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina prezintă Consiliului Local amendamentul grupului 

consilierilor locali PMP-PSD-ALDE: 

 ” 1. Se diminuează de la capitolul bugetar 84.02 – Transporturi, Subcapitolul 03.03- Străzi, 

de la titlul 20 – bunuri și servicii, suma de 250.000 lei; 

 Se suplimentează același capitol bugetar 84.02 – Transporturi, Subcapitolul 03.03- Străzi, cu 

suma de 250.000 lei, titlul 71 – active nefinanciare prin crearea unui nou obiectiv în lista de 

investiții B3- Modernizare drum Cozla până la Cercul Gospodinelor. 

 

   2. Se diminuează de la capitolul bugetar 61.02 – Apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Subcapitolul 05 – Protecție civilă, de la titlul 20 – Bunuri și servicii, suma de 50.000 lei; 

 Se suplimentează la capitolul bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială – Subcapitolul 50 

– Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cu suma de 50.000 lei, titlul 71 - active nefinanciare, 

pentru crearea unui nou obiectiv în lista de investiții: Elaborare studii în vederea construirii unui 

centru pentru prevenirea violenței domestice; 

 

 3. Se diminuează de la capitolul bugetar 84.02 – Transporturi, Subcapitolul 03.03- Străzi, de 

la titlul 20 – bunuri și servicii, suma de 100.000 lei; 

     Se suplimentează la capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 08- Servicii de sănătate 

publică, cu suma de 100.000 lei, titlul 71 - active nefinanciare, pentru crearea unui nou obiectiv în 

lista de investiții: Dotare cabinete medicale școli. 

 

 4. Se diminuează de la capitolul bugetar 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 

Subcapitolul 50 – Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlu 71 – 

active nefinanciare poziția CII1 – Achiziție instalații de iluminat de sărbători, cu suma de 150.000 

lei; 

 Se suplimentează la capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 50 – Alte cheltuieli în domeniul 

sănătății, Centrul de transfuzii, centre permanență – titlul 71 active nefinanciare cu suma de 

150.000 lei pentru crearea unui nou obiectiv în lista de investiții: Dotare centre de permanență din 

municipiul Piatra Neamț; 

 

 5. Se diminuează de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, religie, recreere, subcapitolul 05.03 

– Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, titlul 20 – bunuri și 

servicii cu suma de 50.000 lei 

     Se suplimentează la capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Subcapitolul 

50 –Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71 – active 



nefinanciare, obiectivul de investiții B3 – Amenajare locuri de joacă și de agrement în municipiul 

Piatra Neamț, cu suma de 50.000 lei.” 

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

a fost aprobat cu 18 voturi Pentru, 4 consilieri locali nu au participat la vot (dl. consilier local Adrian 

Grigoraș, d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Irimia Marius Ioan și dl. 

Consilier local Obreja Mihai); 

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

cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 4 consilieri locali nu au 

participat la vot (dl. consilier local Adrian Grigoraș, d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. 

consilier local Irimia Marius Ioan și dl. Consilier local Obreja Mihai); 

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

85 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 ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9151 din 24.03.2021 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 supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT, cu unanimitate de voturi. 

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

86 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind completarea HCL nr.47 din 25.02.2021 pentru prelungirea 

Contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între 

municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9170 din 24.03.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT, cu 17 voturi Pentru și 5 voturi Abținere (dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu, 

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

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

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

87 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.9160 din 24.03.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

88 a Consiliului. 



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

proiectul de hotărâre nr.5 privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în 

incinta Ștrandului Municipal; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11.101 din 09.04.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a 

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

89 a Consiliului. 
 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de 

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

Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.11.211 din 12.04.2021 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

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

hotărâre. 

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

fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

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

90 a Consiliului. 
 

 

 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS Indescifrabil 

 

 

 

D-na Oana Sârbu- Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/26.04.2021 

 


