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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 25.03.2021 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.451 din 18.03.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

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

La şedință participă: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Viceprimar Irimia 

Marius, d-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului şi 22 consilieri locali. De asemenea, 

în calitate de invitaţi participă: reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a 

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

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

Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, reprezentanţi ai mass-mediei 

scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului citește Încheierea nr.1184/2021 din 

16.03.2021 în dosar nr.2049/279/2021, prin care Judecătoria Piatra Neamț validează mandatul de 

consilier local supleant al d-lui Tilea Andrei. 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului invită pe dl. Tilea Andrei să depună 

jurământul de cosilier local. 

 Dl. Tilea Andrei depune în fața Consiliului Local următorul Jurământ : 

  “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Piatra Neamţ. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu!” 

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

prezenți în sala de ședință 23 de consilieri locali. 

D-na Oana Sârbu - Secretarul General al Municipiului supune la vot procesul verbal 

al ședinței ordinare din 25.02.2021, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot ordinea de zi, cu 

modificările și completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

proiectelor de hotărâre nr.1, nr.2, nr.10, nr.11 și nr.16. 

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

proiectelor de hotărâre nr.28 și nr.29. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.5, nr.18, nr.19, nr.21, nr.22, nr.23, nr.28 și nr.29. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  

 1.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea 

invățământului  preuniversitar de stat din Municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

2.HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii de Consiliu Local  nr.35 din 30.01.2020  

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

învățământ  preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț; 



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

  3.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02  - ”Cultură, 

recreere, religie”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Piatra-Neamț la Asociația Culturală Tărâmul 

Apelor – ”Associazione Culturale Paese dell’Acqua”; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale Municipiului 

Piatra-Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2021;                - 

iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.386 din 18.12.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra 

Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.19351 din 

16.07.2020 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;  

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 8.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente ce fac 

obiectul contractului de concesiune nr.2719/29.01.2002, actualizat, încheiat între municipiul Piatra 

Neamț și SC Publiserv SA; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 9.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 10.HOTĂRÂRE pentru actualizarea documentațiilor cadastrale cu nr. NC55837 și 

NC61501 din municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan  

 11.HOTĂRÂRE  privind unele măsuri pentru protecția mediului și a sănătății publice în 

municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Consilier Local Ioan Iulian Curelaru 

 12.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.309 din 21.12.2020 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Antares Clinic – Centru 

Oncologic de Diagnostic și Tratament”; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 

 14.HOTĂRÂRE  privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren pentru construire 

locuințe individuale, branșamente la utilități”, str. Apusului; 

           - iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan 

 15.HOTĂRÂRE  privind darea în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie 

Neamț, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situat în bd. 

Republicii nr. 17, bl. A1, parter; RETRAS 
           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE  Pentru completarea art. 1 din HCL nr. 302 din 21.12.2020; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 17.HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L., a 

terenului în suprafață de 643 mp, situat în punct IVV, pentru extindere clădiri existente, în vederea 

măririi capacității de producție; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat cu Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza Iași – Facultatea de Geologie și Geografie, pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltarea de 

facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei 

vieți active”; 



           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 19.HOTĂRÂRE pentru încheierea Acordului de Parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și 

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legătură”, cod SMIS 

145313; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a valorii actualizate aferentă proiectului 

„Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul 

Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”, cod 

SMIS 124829, faza Proiect tehnic; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ASTRICO NORD-EST; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Centrul Român de Politici 

Europene; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamţ”; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe 

Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Est, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall 

Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, cu destinația de birou; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 25.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin 

concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL; 

    - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 26.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI revizuit), 

şi  a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: 

„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra 

Neamț, cod SMIS 126606; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 27.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului si a valorii actualizate aferente proiectului 

„Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din municipiul Piatra 

Neamț, cod SMIS 126606, faza DALI revizuit, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 28.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru încheierea unui 

act  adițional la contractul nr.8/3918/13.09.2016 de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de transport public local; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 29.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru încheierea unor 

acte  adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 30.HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției Economice pentru 

ținerea la zi a datoriei și a garanției publice locale; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



 31.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; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

   

 

 Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

1. Adresa Agenției Națională de Integritate nr.10504/G/II/03.03.2021, prin care se aduce la 

cunoștință faptul că Raportul de evaluare nr.17492/G/II/22.05.2018 cu privire la starea de 

incompatibilitate în care s-a aflat dl. Ciobanu Valentin a rămas definitiv prin nerecurarea Sentinței 

Civile nr.16/02.03.2020 emisă de Curtea de Apel Bacău; 

 

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

proiectul de hotărâre nr.1 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.8024 din 15.03.2021 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. 

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

a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 55 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.2 privind modificarea HCL nr.35 din 30.01.2020 privind aprobarea 

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

preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8023 din 15.03.2021 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. 

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

a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 56 a Consiliului. 

   

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

proiectul de hotărâre nr.3 privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 - ”Cultură, recreere 

și religie”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8211 din 16.03.2021 emis de 

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

Serviciul Comunicare; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”după cum bine știți, în noiembrie 2020 secția ATI a 

Spitalului Județean Neamț a ars. Grupul PSD – PMP propune ca această sumă de bani, 20.000 de 

lei, să fie dată la secția ATI pentru reconstrucția secției de modulare ATI. Să ne alăturăm 

fundațiilor care s-au implicat cu proiecte în Piatra Neamț, deși sunt din București. Propun să 

redirecționăm acești bani către ONG-ul ”Dăruiește viata”. 



 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”am înțeles amendamentul. Vreau să vă 

spun că nu vă oprește nimeni să inițiați un proiect de hotărâre cu această temă.  Acesta este un 

proiect separat. A mai fost această discuție și am așteptat să facă cineva un proiect pe tema aceasta. 

O să votăm amendamentul pe care l-ați făcut.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”eu v-aș ruga să supuneți la vot amendamentul. 

Pentru Piatra Curată avem timpul necesar să alocați bani. Este mai important pentru cetățenii 

municipiului să vadă că și grupul consilierilor locali este alături de secția ATI.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am o scurtă intervenție. Puteți să ne spuneți d-le Gavrilescu 

când considerați dumneavoastră că trebuie să faceți curățenia de primăvară în oraș și să dăm un 

semnal de efort comun și de comunitate ?” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”în primul rând toți consilierii locali, s-au invitat la 

curățenia orașului Piatra Neamț, iar grupul consilierilor și Partidul Mișcarea Populară va face 

voluntariat și va interveni la această activitate. Cred că este mai important ca acești bani, astăzi, să 

hotărâm să îi dăm pentru secția ATI și la Piatra Curată veți vedea că  Partidul Mișcarea Populară  

va fi implicat 100% pentru curățenia orașului.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”fiecare dintre noi o poate face și ar fi un gest de bun simț. 

Acest proiect vizează un efort și un apel de invitare a cetățenilor să participe la o campanie de 

curățenie a orașului. O campanie care și până acuma ați susținut-o inclusiv dumneavoastră și pe 

care consider de responsabilitatea mea să o susțin în continuare pentru că este un proiect benefic 

orașului. Sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, dar aș vrea să înțelegeți că acum este 

momentul pentru acest proiect.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”știți că eu nu am făcut o donație către secția ATI ? 

cred că astăzi este prioritar să facem primul pas pentru secția ATI, iar după aceea vom creiona un 

alt proiect de hotărâre pentru Piatra Curată”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”aveți inclusiv dumneavoastră posibilitatea aceasta” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință dă cuvântul d-nei Secretar General al 

Municipiului Oana Sârbu ; 

 D-na Oana Sârbu  - Secretar General al Municipiului – ”după cum știm cu toții un 

amendament nu trebuie să modifice obiectul proiectului de hotărâre. Această alocare de bani pe 

care ați vrea dumneavoastră să o mutăm practic de pe un capitol bugetar pe altul, nu este posibilă. 

Noi nu putem finanța spitalul care este în subordinea altei instituții. Este vorba despre un alt capitol 

bugetar. În  legea finanțelor publice locale trebuie văzut exact dacă putem finanța o astfel de 

cheltuială. De asta spunea și dl. Președinte de ședință, că cel mai bine ar fi să aveți o inițiativă în 

acest sens, nu să modificăm un proiect care este deja pe ordinea de zi, iar obiectul acestuia este total 

altul. Prin acest amendament schimbăm total obiectul proiectului de hotărâre.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”am putea amâna curățenia de primăvară 

pentru luna aprilie ? în timp ce spitalul modular se construiește acum și este aproape de a fi introdus 

într-un circuit evident și necesar pentru oameni, nu neapărat din municipiul Piatra Neamț, ci din 

județ. Nu încercăm decât să economisim acești 20.000 de lei și să îi redirecționăm acolo unde este 

reală nevoie. Curățenia de primăvară o putem face și săptămâna viitoare și luna viitoare, dar 

spitalul se construiește acum pentru noi, prin grija unor oameni mai inimoși decât noi.” 

 Dl. Consilier local Harbuz Liviu – ”marea prioritate este spitalul, pentru toată lumea, pentru 

toți colegii. Curățenia este un lucru separat, și ea este o prioritate pentru municipiu. Motiv pentru 

care, eu personal donez în numele tuturor, dacă sunteți de acord, eu fac donația de 20.000 lei cu 

numele tuturor colegilor.” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”vă mulțumim”. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”supunem la vot amendamentul” 

 D-na Oana Sârbu  - Secretar General al Municipiului – ”nu putem, schimbă tot sensul 

proiectului de hotărâre” 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – ”dl. Consilier Șerban vă retrageți 

amendamentul ?” 

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

de dl. Consilier local Șerban Valentin, care a fost RESPINS cu 10 voturi Pentru, 13 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Alexandru, dl. 



Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Curelaru Iulian, dl. Consilier local Enache 

Nicolae Ciprian, dl. Consilier local Filip Cezar Constantin, dl. Consilier local Harbuz Liviu, dl. 

Consilier local Irimia Marius Ioan, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local 

Lehăduș Alin Ștefan, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Teodorescu Constantin și 

d-na Consilier local Tofan Ramona). 

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

formă inițială, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local 

Florescu Purcariu Liviu, 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 

Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 57 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.4 privind aderarea Municipiului Piatra Neamț la Asociația Culturală 

Tărâmul Apelor/”Associazione Culturale Paese dellʼAcqua”;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3086 din 16.03.2021 emis de 

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

Serviciul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 58 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.5 privind stabilirea cuantumului și plata cotizațiilor anuale ale municipiului 

Piatra Neamț către asociațiile din care face parte, pentru anul 2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8255 din 16.03.2021 emis de 

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

Comunicare; 

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

a fost APROBAT cu 20 voturi Pentru, 2 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Șerban Valentin și dl. 

Consilier local Tilea Andrei), d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 59 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.6 privind modificarea HCL nr.386 din 18.12.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului 

Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7643 din 11.03.2021 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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. 60 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.19351 din 

16.07.2020 de delegare prin concesiune a 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.8086 din 15.03.2021 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. 61 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.8 privind aprobarea subcontractării unor lucrări de reparații curente ce fac 

obiectul contractului de concesiune nr.2719/29.01.2002, actualizat, încheiat între municipiul Piatra 

Neamț și SC Publiserv SA; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7642 din 11.03.2021 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. Consilier local Enache Ciprian Nicolae propune următorul amendament: ” doar cu 

aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație al SC Publiserv 

SA” 

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

de către dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 

voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, 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 Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. 

Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei). 

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

împreună cu amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, 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 Minuț Edurad Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. 

Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 62 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.9 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8004 din 15.03.2021 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.4 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. 63 a Consiliului. 



  

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

proiectul de hotărâre nr.10 privind actualizarea documentațiilor cadastrale cu NC55837 și NC61501 

din municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7996 din 15.03.2021 emis de 

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

Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal; 

 Comisiile de specialitate nr.1 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 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 64 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.11 privind unele măsuri pentru protecția mediului și a sănătății publice în 

municipiul Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8640 din 19.03.2021 emis de 

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

Investiții și Gospodărie Comunală; 

 Comisiile de specialitate nr.2 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. 65 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.12 pentru modificarea anexei nr.2 la HCL nr.309 din 21.12.2020 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7774 din 12.03.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care 

a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu 

Liviu, 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 Minuț Edurad 

Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 66 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.13 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Antares Clinic – Centru 

Oncologic de Diagnostic și Tratament”, Aleea Brazilor; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8525 din 18.03.2021 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. 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. 67 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Lotizare teren pentru construire 

locuințe individuale, branșamente la utilități”, str. Apusului; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8519 din 18.03.2021 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. 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. 68 a Consiliului. 

  

  

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

proiectul de hotărâre nr.16 pentru completarea art. 1 din HCL nr. 302 din 21.12.2020; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.7722 din 11.03.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot  proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Obreja Mihai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 69 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.17 privind concesionarea directă către S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L., 

a terenului în suprafață de 643 mp, situat în punct IVV, pentru extindere clădire existentă, în 

vederea măririi capacității de producție; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8051 din 15.03.2021 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. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot  proiectul de hotărâre, 

care a fost APROBAT cu 14 voturi PENTRU, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu 

Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Edurad Robert, dl. Consilier local 

Novac Marius, dl. Consilier local Șerban Valentin, dl. Consilier local Tilea Andrei) și 1 vot 

Abținere (d-na consilier local Luca Moise Florentina). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 70 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.18 privind încheierea Acordului de parteneriat cu Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza Iași – Facultatea de Geologie și Geografie, pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltarea 

unei facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea 

unei vieți active”; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8446 din 18.03.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate 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 22 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 71 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.19 privind încheierea Acordului de parteneriat cu  Agenția pentru 

dezvoltare Regională Nord-Est pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legătură”, 

cod SMIS 145313; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8448 din 18.03.2021 emis de 

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

Dezvoltare și Implementare Programe; 

 Comisiile de specialitate 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 22 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 72 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.20 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente implementării 

proiectului ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: 

Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona 

Pietricica” cod SMIS 124829, faza Proiect tehnic;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8444 din 18.03.2021 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. 

 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. 73 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.21 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația ASTRICO NORD-EST; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8385 din 17.03.2021emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 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 22 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 74 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.22 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Centrul Român de 

Politici Europene; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8384 din 17.03.2021 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au 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 22 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a 

participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 75 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.23 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamţ”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8402 din 17.03.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel propune următorul amendament: ”votarea 

proiectului de hotărâre pe puncte”; 
 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință - supune la vot  amendamentul formulat 

de dl. consilier local Jucan Adrian Gabriel, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru, 9 voturi 

Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, 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 Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. 

Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei), d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – supune dezbaterii primul punct: 

”modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-

epurare”, care a fost votat cu 5 voturi Pentru (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. 

Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț 

Eduard Robert și dl. Consilier local Novac Marius) și 18 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Alui 

Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. 

Consilier local Curelaru Iulian, dl. Consilier local Enache Ciprian, dl. Consilier local Filip Cezar 

Constantin, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Harbuz Liviu, dl. Consilier 

local Irimia Marius Ioan, dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, dl. Consilier local Lehăduș Alin 

Ștefan, dl. Consilier local Obreja Mihai, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Teodorescu Constantin, dl. Consilier local Tilea Andrei 

și d-na Consilier local Tofan Ramona), d-na Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

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

punct s-a votat astfel: ”se acordă mandat ÎMPOTRIVA modificării preţurilor şi tarifelor la 



serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare, conform avizului  A.N.R.S.C. 

nr.809850/17.07.2020” ; 

 D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului propune consilierilor locali să treaca 

pe buletinul de vot nominal, la proiectul de hotărâre nr.23, cum votează fiecare punct. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – supune dezbaterii al doilea punct: 

”modificarea tarifelor de Proiectare pentru proiectele de apă potabilă, respectiv racord de 

canalizare și Agreerea agenților economici pentru executarea lucrărilor de branșamente apă, 

racord canalizare și separare rețele aflate în administrarea CJ Apa Serv SA”, care a fost votat cu   

21 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier local Minuț Robert Eduard), d-na consilier local 

Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că al doilea 

punct s-a votat astfel: ”se acordă mandat PENTRU modificarea tarifelor de Proiectare pentru 

proiectele de apă potabilă, respectiv racord de canalizare și Agreerea agenților economici 

pentru executarea lucrărilor de branșamente apă, racord canalizare și separare rețele aflate 

în administrarea CJ Apa Serv SA”. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință – supune dezbaterii al treilea punct:             

”modificarea prin Act adițional, a contractului nr.28/10.08.2009 de delegare a gestiunii serviciilor 

de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua 

Neamț” și Compania Județeană Apa Serv SA (care va include actualizarea inventarului bunurilor 

de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional)”, care a fost votat cu  22 voturi Pentru, 

d-na consilier local Luca Moise Florentina nu a participat la vot. 

 Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință informează Consiliul Local că al treilea 

punct s-a votat astfel: ”se acordă mandat PENTRU modificarea prin Act adițional, a 

contractului nr.28/10.08.2009 de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț” și 

Compania Județeană Apa Serv SA (care va include actualizarea inventarului bunurilor de 

retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional)”; 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 76 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.24 pentru darea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru 

Locuințe Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Est, a unui spațiu din incinta Complexului 

Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, cu destinația de birou; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8368 din 17.03.2021 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. 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. 77 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.25 privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Xdatasoft 

SRL;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8245 din 16.03.2021 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. 78 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.26 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI 

revizuit) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției din DALI pentru 

proiectul: ”Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu” din 

municipiul Piatra Neamț, cod SMIS 126606; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8504 din 18.03.2021 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. 

 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. 79 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.27 privind aprobarea proiectului și a valorii actualízate aferente proiectului 

”Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazul” din municipiul Piatra 

Neamț, cod SMIS 126606, faza DALI revizuit, precum și a cheltuielilor necesare implementării 

acestuia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 8502 din 18.03.2021 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. 

 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. 80 a Consiliului. 

  

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

proiectul de hotărâre nr.28 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru încheierea unui 

act adițional la contractual nr.8/3918/13.09.2016 de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de transport public local; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8576 din 18.03.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 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 21 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Grigoraș Adrian nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 81 a Consiliului. 

 



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

proiectul de hotărâre nr.29 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” în vederea exercitării votului pentru încheierea unor 

acte adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8571 din 18.03.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Comisiile de specialitate 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 21 voturi Pentru, d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. 

Grigoraș Adrian nu au participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 82 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.30 privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției Economice, 

pentru ținerea la zi a datoriei și a garanției publice locale; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.747 din 12.01.2021 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. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

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

a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 23 

  Din care: Voturi Pentru: 23 

       Voturi Împotrivă: 0  

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 83 a Consiliului. 

 

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

proiectul de hotărâre nr.31 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; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.8259 din 17.03.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

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

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan propune următorul amendament:  

 ”SC SALUBRITAS SA 

TATOMIR ALINA 

CURELARU IULIAN 

 SC PARKING SA 

ȘERBAN VALENTIN 

TOFAN RAMONA MIRELA 

 CMI URBAN SA 

CIOBANU ADRIAN 

ENACHE NICOLAE CIPRIAN 

 



 SC PERLA INVEST SRL 

HARBUZ LIVIU 

LUCA MOISE FLORENTINA 

 SC PUBLISERV SA 

JUCAN ADRIAN GABRIEL 

GAVRILESCU BOGDAN 

 SC LOCATIVSERV SRL 

FILIP CEZAR CONSTANTIN 

TEODORESCU CONSTANTIN 

 SC TROLEIBUZUL SA 

  NOVAC MARIUS GRUIA 

 CJ APA SERV SA 

  MIHALCEA CRISTIAN” 

 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea amendamentului 

formulat de dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan. 

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

a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 23 

  Din care: Voturi Pentru: 9 

       Voturi Împotrivă: 14 

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

amendamentul a fost RESPINS. 

 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret pentru votarea proiectului de hotărâre 

în formă inițială. 

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

a voturilor secrete, astfel: 

 Total voturi: 23 

 Voturi nule: 0 

 Voturi valabil exprimate: 23 

  Din care: Voturi Pentru: 13 

       Voturi Împotrivă: 10 

 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 84 a Consiliului. 

 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință prezintă Consiliului Local Adresa 

Agenției Națională de Integritate nr.10504/G/II/03.03.2021, prin care se aduce la cunoștință faptul 

că Raportul de evaluare nr.17492/G/II/22.05.2018 cu privire la starea de incompatibilitate în care s-

a aflat dl. Ciobanu Valentin a rămas definitiv prin nerecurarea Sentinței Civile nr.16/02.03.2020 

emisă de Curtea de Apel Bacău; 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință dă cuvântul d-lui consilier local Enache 

Ciprian. 

Dl. consilier local Enache Ciprian – ”ALDE este împotriva majorării tarifului atât la gunoiul 

menajer, cât și la apa potabilă. Să nu se facă confuzie cu program electoral pe care ALDE l-a avut 

în campanie electorală. Vreau să spun că ALDE își menține aceeași poziție și vreau o explicație 

publică de la colegul meu Adrian Grigoraș, respectiv ce a stat la baza deciziei dumnealui de a vota 

pentru majorarea unor servicii de proastă calitate.” 

 



Dl. consilier local Adrian Grigoraș - ”nu vreau să fac polemică cu dl. Enache.” 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință dă cuvântul d-lui consilier local Harbuz 

Liviu. 

Dl. consilier local Harbuz Liviu – ”fac această donație în numele tuturor colegilor din 

Consiliul Local și din Primărie și aș vrea să subliniez că avem nevoie de solidaritate când vorbim 

de interesul cetățenilor, când vorbim de sănătate, de spital pentru că oricât de sărac, tânăr, bătrân, 

bogat ai fii, tot la spital ajungi. Avem nevoie de spital, dar asta nu înseamnă că nu avem și de alte 

priorități, cum ar fi curățenia. Sunt lucruri separate și nu așa cum a spus dl. Gavrilescu să lăsăm un 

oraș mizerabil.” 

Dl.Primar Andrei Carabelea – ”donația dumneavoastră să zicem că poate fi în numele 

consilierilor, dar gestul este în nume personal. Vă felicit și aveți toată aprecierea noastră. Sper ca 

toți să vă urmeze exemplul.” 

Dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu – ”în numele consilierilor locali PSD și PMP, 

noi în continuare considerăm că, Consiliul Local este ilegal constituit prin prezența d-lui Harbuz, 

dar am participat la vot pentru respectul cetățenilor și pentru a nu bloca administrația publică”. 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință– SS Indescifrabil 

 

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