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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29.07.2021 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.1319 din 22.07.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a 

convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ la sedința ordinară din data de 29.07.2021. 

Prin adresa Instituției Prefectului – Judetului Neamț, înregistrată sub nr.9320 din 

26.03.2020, se aduce la cunoștință autorității publice locale faptul că ședințele de Consiliu Local se 

pot desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pentru împiedicarea 

răspândirii virusului SARS-COV 2, conform adresei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației nr.46408 din 23.03.2020. 

La şedință sunt prezenţi on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului și 21 

consilieri locali. 

Președintele de ședință – dl. Mihai Obreja,  dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al 

Municipiului, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local 

din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală participă la ședintă în sala de ședințe a 

consiliului local, coordonând desfășurarea ședinței și din punct de vedere tehnic, împreună cu d-na 

Cristina Apetroaiei– Compartiment IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și un 

reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

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

lucrările.  

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului - supune la vot procesele verbale 

ale ședințelor extraordinare din 02.06.2021, 07.06.2021 și 14.06.2021, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Andrei Carabelea menționează că proiectele de hotărâre nr.4, nr.13 și nr.14 sunt 

retrase și propune ca  proiectul de hotărâre nr.26 să fie introdus pe ordinea de zi . 

 Dl.Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

votarea proiectelor de hotărâre nr.1, nr.2 și nr.8 de pe ordinea de zi. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – anunță Consiliul Local că nu participă la votarea 

unor proiecte de hotarăre, dar va anunța la fiecare proiect de hotărâre neparticiparea sa la vot. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

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

pe anul 2021; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 



  3.HOTĂRÂRE privind aprobarea scrisorilor de aşteptări în procesul de recrutare pentru 

poziţia de membru în Consiliul de administraţie al SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas 

SA, SC Locativserv SRL; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Piatra Neamț la Asociația ”Organizația de 

management al destinației turistice Piatra Neamț”; RETRAS 

 - Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,,Investiții pentru creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și 

vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Liceul de Arte Victor Brauner”, cod SMIS 137359, 

precum și a cheltuielilor aferente implementării acestuia; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Principiu pentru participarea municipiului 

Piatra Neamț la Zona Urbană Funcțională constituită pentru realizarea și implementarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2021-2027; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe din fondul municipiului Piatra Neamț; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans” în vederea exercitării votului pentru încheierea unui act 

adițional la contractul nr.8/3918/13.09.2016; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate 

prin HCL nr.31 din 25.02.2021;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 

294/30.09.2015;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

11.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 Neamţ şi S.C. Xdatasoft 

S.R.L.;  

   -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCL nr. 56/25.03.2021 privind aprobarea 

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

preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

13.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; RETRAS 

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

14.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate; RETRAS 

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației corpului E, 

clădirea C1, din restaurant în Creșă și a unei suprafețe de teren necesară funcționării creșei unde 

sunt amplasate clădirile C1, C2 și C3, aparținând Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel 

Mare nr.67, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul 

Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 16.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații din 

incinta clădirilor care aparțin Colegiului Tehnic Forestier, din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra 

Neamț,  în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 



17.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații care 

aparțin Liceului de Arte ”Victor Brauner”, din incinta clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra 

Neamț și C1 din str.Peneș Curcanu nr.6, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului 

conform de la Ministerul Educației ;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 18.HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe 

de teren care aparține Colegiului Tehnologic ”Spiru Haret” din str.Petru Rareș nr.26, Piatra Neamț, 

în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul 

local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2021, sesiune 

august-decembrie 2021 (sesiune unică); 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 20.HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării serviciului de amenajare și întreținere 

spații verzi pentru cartierul Dărmănești din municipiul Piatra-Neamț, aferente Contractului de 

Concesiune nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul 

Piatra-Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 21.HOTĂRÂRE privind declararea unui imobil teren ca aparținând domeniului public al 

municipiului Piatra Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 22.HOTĂRÂRE privind completarea inventarului parțial al terenurilor aparținând 

domeniului privat al municipiului Piatra Neamț; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 23.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.168 din 28.05.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu persoane juridice române sau străine, 

în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public local; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 24.HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.163 din 14.06.2021; 

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  25.HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  26.HOTĂRÂRE privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

al municipiului Piatra Neamț, în intervalul august-decembrie 2021;  

  -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că dl. Consilier local 

Tilea Andrei este prezent on-line, astfel fiind prezenți la ședință 23 de consilieri locali. 

 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune - dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.458 din 22.07.2021 emis 

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

Direcția Economică; 

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

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 17 voturi Pentru, 5 voturi Abținere (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 Gruia), d-na Consilier local Luca Moise 

Florentina nu a participat la vot. 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 189 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 

2021; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23025 din 26.07.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 17 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (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 Gruia), d-na Consilier local Luca Moise 

Florentina nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 190 a Consiliului. 

   

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea scrisorilor de aşteptări în procesul de recrutare pentru poziţia de 

membru în Consiliul de administraţie al SC Parking SA, SC Publiserv SA, SC Salubritas SA, SC 

Locativserv SRL;  

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

hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.761 din 22.07.2021 emis 

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

Direcția Economică; 

 Dl. Obreja Mihai - 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. 191 a Consiliului. 

 

  

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință -supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind aprobarea proiectului ,,Investiții pentru creșterea eficienței energetice a 

clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din 

Municipiul Piatra Neamț - Liceul de Arte Victor Brauner”, cod SMIS 137359, precum și a 

cheltuielilor aferente implementării acestuia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23.144 din 26.07.2021 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință-  nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 192 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.6 privind aprobarea Acordului de Principiu pentru participarea municipiului Piatra 

Neamț la Zona Urbană Funcțională constituită pentru realizarea și implementarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2021-2027; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22752 din 22.07.2021 emis 

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

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe; 

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

hotărâre. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu putem aproba nimic ce se întinde pe o 

perioada de 6 ani, fără a avea în prealabil o dezbatere publică cu cetățenii.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”am înțeles d-na consilier.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-na Moise chiar vroiam să aud explicația pentru poziția 

dumneavoastra și chiar mă interesează poziția d-lui Grigoraș Adrian. Chiar vreau să aud justificarea 

domniei sale și abia aștept să mi-o spună în ochi. În momentul de față votăm un acord de principiu, 

stimată doamnă. Asta e tot ce am de zis.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”sunt de acord cu ce ziceți, dar vreau să aud și 

să știu părerea pietrenilor”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”proiectul de mobilitate urbană va fi în dezbatere publică. 

Astăzi vorbim de o zonă urbană funcțională fără de care nu putem vorbi de acest plan de mobilitate 

urbană”. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”după ce stăm de vorbă cu cetățenii, votul 

nostru va fi pentru. Mulțumesc.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”mai dorește cineva să ia cuvântul? Ați înțeles. 

Acum vorbim despre un acord de principiu și apoi votăm planul de mobilitate. Nu vă grăbiți”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 17 voturi Pentru, 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-

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

Minuț Eduard Robert și dl. Consilier local Novac Marius Gruia) și 1 vot Abținere (dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 193 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.7 privind aprobarea repartizării unor locuințe din fondul municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22627 din 21.07.2021 emis 

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

Direcția Tehnică – Biroul Gospodărie Municipală; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 194 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.8 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Urbtrans”, în vederea exercitării votului Pentru  modificarea 

costului/km la autobuze și a profitului rezonabil, pentru anul 2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23.106 din 26.07.2021 emis 

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

Serviciul Administrație Publică Locală; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 21 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian și d-na Luca Moise Florentina 

nu au participa la vot. 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 195 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.9 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, aprobate 

prin HCL nr.31 din 25.02.2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.719 din 22.07.2021 emis 

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

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru, dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 196 a Consiliului. 

  

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.10 privind modificarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 

294/30.09.2015; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.906 din 23.07.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru, 10 voturi Împotrivă Abținere (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 Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier 

local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei) și 1 vot Abținere (dl. Consilier 

local Enache Nicolae Ciprian). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 197 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.11 privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 

nr.58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.; 

   Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ” a reintrat dl.consilier local 

Grigoraș”. 

  Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ”la proiectul nr.10 sunt Împotrivă”. 

  Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”cine a reintrat ?” 

  Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”dl.consilier local Grigoraș”. 

  Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”da dl.Grigoraș, v-am luat în calcul la voturile 

Împotrivă”.  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18.999 din 17.06.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

  Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ”da, sunt și eu Împotrivă”. 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - 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. 198 a Consiliului. 

 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.12 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 56/25.03.2021 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.22.714 din 22.07.2021 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru și dl. Consilier local Obreja Mhai nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 199 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.15 privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor imobile aparținând 

Colegiului Tehnic Forestier din str.Ștefan cel Mare nr.67, Piatra Neamț, necesare funcționării unei 

creșe, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22823 din 22.07.2021 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. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ” am văzut avizul Consiliului de Administrație 

al Liceului Forestier. Țin să vă anunț că, Consiliul Local nu a fost anunțat în ultima perioadă de nici 

o ședință, ceea ce mă face să cred că dacă vom vota pentru aceste proiecte comitem o ilegalitate”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”haideți să vă explicăm cele 2 proiecte, la care eu 

nu voi vota. Schimbarea de destinație a unor imobile, spații ale învățământului, dar care sunt 

proprietatea administrației publice locale, nu se poate face decât cu aprobarea consiliului de 

administrație din unitatea școlară respectivă, prin hotărârea consiliului local și prin aviz al 

inspectoratului școlar. Toate aceste documente ajung la Ministerul Educației și Ministerul Educației 

este cel îndreptățit, prin Direcția Patrimoniu, să decidă dacă aprobă sau nu schimbarea destinației 

acelor spații. Există Legea nr.1, care se referă strict la așa ceva și mai este emis și un Ordin de 

Ministru. Deci din acest punct de vedere, votul nostru astăzi în nu înseamnă în mod automat 

schimbarea destinației acelor spații școlare. ”. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”ați spus acum că trebuie și un proces verbal al 

consiliului de administrație, care nu a fost convocat. Eu doar am vrut să aduc spre știința consiliului 

local.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”e vorba de consiliul de administrație de la liceu. 

Dumneavoastră ziceți că nu există aici. Nu știți de el.” 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”știți foarte bine la ce mă refer că am mai 

discutat subiectul acesta. Refuzul celor de acolo de a convoca reprezentantul consiliului local, prin 

subsemnatul. Mi se pare o sfidare la adresa cetățenilor. Dacă așa conchideți că mergem spre o 

Românie educată, dați-mi voie să am rezervă.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este foarte deranjant să se întâmple așa. Vă rog frumos să-

mi aduceți la cunoștință dacă mai este vreun coleg dintre dumneavoastră, care a pățit o situație 

similară. Pe această cale vă invit și pe dumneavoastră mâine, când voi avea vizita la Liceul 

Forestier. Să fiți de față pentru că voi solicita răspunsul doamnei director cu privire la această 

situație și o voi cere și oficial. Mi se pare incorect ca un consilier local, care a a susținut proiectele 

liceului, de exemplu în momentul stabilirii bugetului, să nu fie acum convocat la ședințele 

consiliului de administrație, dintr-un motiv sau altul. Vreau să aflu și eu oricare ar fi acest motiv și 



oricum ar fi să nu se mai întâmple de astăzi înainte. Prin urmare, vă rog să-mi aduceți la cunoștință 

dacă mai știți despre existența unor consilii de administrație convocate fără știrea și informarea 

reprezentantului consiliului local. Vă mulțumesc frumos și vă voi comunica, ora la care voi efectuta 

vizita la Liceul Forestier”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”pentru că ați pus în discuție 

chestiuni de legalitatea acestui proiect, vreau să vă spun că avizul respectivul consiliu de 

administrație există. Din această perspectivă, condiția de legalitate a aprobării proiectului este 

îndeplinită. Faptul că acea ședință sau acele ședințe ale consiliului de administrație s-au desfășurat 

fără convocarea dumneavoastră, reprezintă un aspect de nedorit, dar nu este de natură să influențeze 

legalitatea proiectului, insistând asupra faptului că repet avizul consiliului de administrație există.” 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”convocarea consiliului de administrație nu 

este legală atâta timp cât nu au fost anunțați toți membri. Eu sunt unul dintre cei care nu au fost 

anunțați. De unde știți dumneavoastră că ceilalți au fost anunțati? Sau că procesul verbal al ședinței 

nu a fost făcut în cabinetul doamnei director?” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”d-le secretar, vă rog respectuos să verificați 

legalitatea acelui document, pentru că dl. consilier a făcut informare dinaintea ședinței, că nu a fost 

convocat la ședințele din școala respectivă. Nu văd dacă un consilier, a spus că nu a fost convocat, 

care este dovada că ceilalți consilieri au fost convocați. S-au făcut convocări nominale, sau cum? 

Mulțumesc”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”sunt două lucru diferite.” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”documentele pe care noi le 

primim se bucură de o prezumție de legalitate. Eu nu am în competență, nici pârghie să pot verifica 

dacă aceste documente pe care le am, sunt sau nu sunt întocmite într-un mod legal. Este foarte 

posibil ca tot ceea ce spuneți dumneavoastră să fie perfect adevărat și din această perspectivă, 

respectivul aviz să fie afectat de un grav viciu de legalitate. Dar nu este în competența mea de a 

verifica aceste aspecte” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dl. Consilier Enache tocmai asta a subliniat. 

Ilegalitatea acelui document, prin neconvocare la ședință”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”este posibil, eu nu am cum să 

verific. Eu sunt obligat să îl iau așa cum este până la proba contrarie. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”eu am vrut să vă informez despre ce se 

întâmplă în consiliile de administrație. Să înțeleg că puneți la îndoială cele spuse de mine?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”pot să retrag aceste proiecte și le pun pe ordinea de zi a 

ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, în condițiile în care sper să lămurim această problemă 

și situația creată la Colegiul Tehnic Forestier cu privire la neconvocarea dumneavoastră. O să retrag 

proiectele de hotărâre nr.15 și nr.16”. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”proiectele se retrag la începutul ședinței”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”le pot retrage oricând înaintea votului, d-le consilier. D-le 

secretar general vă rog să confirmați”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”inițiatorul unui proiect poate 

retrage oricând de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, până în momentul votului. Am în față 

avizul și adresa respectivei școli și cel puțin la prima vedere nu am nici un motiv să am îndoieli 

asupra legalității acestuia. Asta nu înseamnă că aspectele relevate de dumneavoastră nu pot fi 

reale.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”retrag cele două proiecte și vreau să aflu răspunsul doamnei 

director cu privire la neconvocarea d-lui consilier local la ședința consiliului de administrație.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”o să apară o problemă aici, cea legată de 

convocarea ședinței consiliului de administrație, în perioada aceasta când cel puțin profesorii care 

sunt membri în consiliu de administrație sunt în concediu. Asta ar fi o problemă. Sunt de acord cu 

ce spune dl. Secretar general. Nu putem noi stabili acum legalitatea unui act care a intrat în circuitul 

civil din 11.05.2021 și mie îmi vine greu să cred, cineva și-a asumat să transmită un document 

oficial care este înregistrat pe 11.05.2021 cu nr.1.213 la Colegiul Tehnic Forestier. Asta nu 

înseamnă că aici dl. Consilier Enache nu are dreptate în legătură cu convocarea la ședința 

consiliului de administrație și mă bucur că este singurul consilier care m-a contactat acum, recent, 



și mi-a comunicat acest lucru. Am transmis acest lucru colegilor directori că au obligația să 

convoace legal consiliul de administrație. Consilierii locali care fac parte din consiliile de 

administrație să fie convocați, invitați la ședință. Pe de altă parte, dacă e să fim corecți până la 

capăt, colegii directori, parte dintre ei, mi-au comunicat că cei care fac parte din consiliu local, nu 

ajung la ședințele consiliului de administrație. Să vedem lucrurile exact cum sunt în realitate. 

Trebuie să respectăm legea. Dumnealor au un Ordin de Ministru, cu care reglementează 

organizarea și funcționarea consiliului de administrație și trebuie să îl respecte. Adică să se facă 

convocarea ședinței în termen. Acolo se spune clar cu câte ore, cu 48 de ore înainte, în scris, pe 

mail și cel în cauză să și confirme. Din punctul meu de vedere am putea supune la vot aceste 

proiecte de hotărâre, atâta timp cât avem în spatele proiectului de hotărâre, acte intrate în circuit și 

cineva și-a asumat pe acest document o răspundere”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”d-le președinte nu mai forțați lucrurile. Atâta timp 

cât aveți dovada fermă într-o ședință on-line a unui consilier care nu a participat.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”nu a participat la o ședință”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”la o ședință unde trebuia să-și exercite votul. 

Aveți un document care nu este legal astăzi.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”îmi cer scuze dl. Gavrilescu. Ămi cer scuze, eu 

nu am nici o vină. Iar dacă cineva a greșit și nu a convocat, să știți că va răspunde”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”aici nu suntem la Inspectoratul Școlar. Dl. 

Primar a anunțat că retrage proiectele de pe ordinea de zi.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –”cele două proiecte vor fi retrase și vom reveni 

pentru că sunt proiecte importante pentru învățământ d-na Moise, avem nevoie de creșe în Piatra 

Neamț. Unul din proiecte exact la asta se referă. Proiectul nr.15 și proiectul nr.16 să înțeleg că le 

retragem”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este un sacrificiu pe care îl fac eu și nu izează nici pe 

departe pe d-na Director. Aici sunt proiecte pe care eu le-am inițiat pentru a se întâmpla cât se 

poate de repede. Facem acest sacrificiu de o săptămână, în care sperăm să rezolvăm și problema 

convocării d-lui Enache”. 

 

 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.17 privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unor spații care aparțin 

Liceului de Arte ”Victor Brauner”, din incinta clădirilor C2 din B-dul Decebal nr.48, Piatra Neamț 

și C1 din str.Peneș Curcanu nr.6, Piatra Neamț, în vederea solicitării emiterii avizului conform de la 

Ministerul Educației; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22787 din 22.07.2021 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela propune următorul amendament: ”cu 

respectarea prevederilor art.10 din Legea nr.123/2008  pentru o alimentație sănătoasă în 

unitățile de învățământ preuniversitar”;  
 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru,  dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru,  dl. Obreja Mihai – Președinte 

de ședință- nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 200 a Consiliului. 

  

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.18 privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației unei suprafețe de teren 



care aparține Colegiului Tehnologic ”Spiru Haret” din str.Petru Rareș nr.26, Piatra Neamț, în 

vederea solicitării emiterii avizului conform de la Ministerul Educației; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22798 din 22.07.2021 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela propune următorul amendament: ”cu 

respectarea prevederilor art.10 din Legea nr.123/2008  pentru o alimentație sănătoasă în 

unitățile de învățământ preuniversitar”;  
 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru,  dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 22 voturi Pentru,  dl. Obreja Mihai – Președinte 

de ședință- nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 201 a Consiliului. 

  

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.19 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului Piatra Neamț, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2021, sesiunea unică 

august-decembrie 2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22668 din 21.07.2021 emis 

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

Biroul Comunicare; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi Pentru,  dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință- nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 202 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.20 privind aprobarea subcontractării serviciului de amenajare și întreținere spații verzi 

pentru cartierul Dărmănești din municipiul Piatra-Neamț, aferente Contractului de Concesiune 

nr.18684/10.12.1999 actualizat, încheiat între S.C. C.M.I. URBAN S.A. și Municipiul Piatra-

Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22854 din 23.07.2021 emis 

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

Direcția Tehnică; 

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

de hotărâre. 

 Dl. consilier local Jucan Adrian Gabriel propune următorul amendament: ”cu respectarea 

prevederilor HCL nr.144/27.05.2021”; 

 Dl. Consilier local enache Nicolae Ciprian – ”sunt în Aga la Urban și știu foarte bine situația 

de acolo. Ar trebui să facem o modificare de contract în Consiliu Local și să luăm de la SC Urban 

ceea ce nu este în stare să facă. Noi astăzi dăm bani către SC Urban, ca SC Urban să aibă 

posibilitatea de a da cu încredințare directă unor firme această lucrare din Dărmănești și au apărut 

deja discuții în spațiul public. Cred că cel mai bine ar fi să modificăm contractul și să dea primăria 

lucrarea, conform unui caiet de sarcini, către o firmă terță, către SC Salubritas dacă vreți, sau 

oricine altcineva. Dar cu niște condiții transparente.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”avizul comisiei nr.5 a fost unul negativ. 

Pornind de la faptul că la momentul când a participat la licitație SC Urbana avea la cunoștință ce 

cantitate de lucrări poate executa. Acum să vină la sfârșit și să spună că nu mai pot lucra în 



Dărmănești, deși până acum au făcut-o, este o ușoară încercare de eludare a legii. În acest context 

trebuie să fiu de acord și cu dl. Consilier local Enache, că se încalcă principiul transparenței și este 

necesar încheierea unui acord cu participare la licitație pentru cantitatea de lucrări, pe care SC 

Urban nu o poate executa.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”au apărut unele dezinformări și le vom clarifica cât se poate 

de curând, printr-un comunicat de presă. Vreau să fac o precizare: având în vedere că acționarul 

majoritar rămâne Consiliul Local, toate achizițiile se supun aceleiași legislații, motiv pentru care nu 

este vorba de o eludare a legii, ci doar o soluție pentru a nu rămâne în urmă cu cositul, așa cum 

suntem astăzi. Această soluție ne permite să nu întrerupem un contract, care ar însemna să nu mai 

avem serviciul de cosit. Suntem forțați să cosim mai departe și soluția externalizării cartierului 

Dărmănești, fiind și cel mai mare, va permite SC Urban să găsească cea mai bună soluție pentru a 

nu mai rămâne în urmă cu cositul. Are foarte mare dreptate dl. Consilier Enache când zice că 

trebuie reanalizat contractul cu SC CMI Urban, dar nu putem face acest lucru în detrimental 

cetățenilor”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela - ”este adevărat acest aspect, v-aș ruga să vă 

gândiți la faptul că și cei de la CMI Urban au o fișă a postului, pe care trebuie să o respecte.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”veniți și vorbiți-le dumneavoastră despre fișa postului și 

vedeți dacă o să meargă mai bine cositul. Le vorbesc și eu de fișa postului și de asta s-a ajuns la 

soluția cu externalizarea. Sunt bani, pe care SC Urban va trebui să le plătească la rândul lor”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela - ”dacă problema se pune așa este excelent”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”datoria noastră este să asigurăm un serviciu public de 

calitate și această soluție ne permite să fim încrezători că Dărmăneștiul va fi făcut bine de o 

companie, de o societate care va efectua serviciul de cosit mult mai bine decât reușește să îl facă SC 

Urban”. 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”o soluție corectă ar fi externalizarea întregului 

serviciu de cosit. Nu cred că ar fi indicat să externalizăm serviciul numai pe un cartier. Pentru că 

dacă vine acea firmă și face bine treaba, de ce sunt favorizați doar cei din Dărmănești și nu și cei 

din centru, Precista, Mărăței sau din alt cartier. Corect ar fi să externalizăm în totalitate acest 

serviciu. Haideți să facem o întâlnire, consultați-mă și cu consilierii local și să găsim soluția cea mai 

bună pentru toți cetățenii orașului, nu numai pentru cei din Dărmănești. Mulțumesc.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le Gavrilescu vă pricepeți la lecții, dar n-ați fost 

viceprimar? Ați avut timpul dumneavoastră să demonstrați soluțiile dumneavoastră. Acum este 

momentul să testăm felul în care este bine pentru cetățeni și în baza deciziilor de astăzi. Ale 

dumneavoastră un știu dacă sunt cele mai potrivite și ne-ați demonstrat la momentul potrivit.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”aveți dreptate. Nu am rămas în urmă cu cositul și 

nici nu am externalizat pe ochi frumoși.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu am făcut niciodată publice imaginile dar să știți că am 

calendare cum arăta orașul, în timp ce dumneavoastră erați viceprimar. Nu mă provocați să le fac 

publice, vă rog. ” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”haideți să vedem arăta orașul, pe date, pe luni. Să 

vedem cum arăta orașul atunci și cum arată acum.” 

 Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”dacă cei de la SC Urban și-au asumat acest contract, 

de ce nu fac ore suplimentare pentru a reuși să-și ducă atribuțiile la capăt și în cartierul 

Dărmănești?” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”au făcut și ore suplimentare. Nu fiți îngrijorați. 

Această concesionare se va face în anumite condiții. Va fi o licitație. Nu vine cineva și ia lucrarea la 

comandă. Va fi o licitație pe zona Dărmănești. Vom avea un feedback, dacă este mai bine să  

concesionăm această lucrare către o firmă. Poate vom găsi o firmă care să aiba capacitatea să 

deruleze această lucrare la nivelul înregului municipiu și pe toată durata vegetației, din primăvara 

până în toamnă. Există un raționament. Nu i-a trecut cuiva prin cap să ia o măsură, prin care să dăm 

bani la o firmă care să verifice dacă știe să cosească mai bine decât SC Urban”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”o singură precizare vreau să fac 

din punct de vedere al legalității acestui proiect de hotărâre. Posibilitatea subcontractării reprezintă 

o clauză contractuală, care este prinsă în contractul pe care municipiul îl are încheiat cu SC Urban. 



Este vorba de art.29 alin.(1), care dă posibilitatea subcontractării, în cazul în care lucrările 

respective depășesc capacitatea tehnică a SC Urban. Exact în această notă este făcută și solicitarea 

SC Urban și în același articol din contract se prevede faptul că este necesară aprobarea prealabilă a 

autorității administrativ-teritorială. Așadar prin prezentul proiect de hotărâre, nu facem decât să dăm 

eficiență unei clauze contractuale existente încă de la încheierea contractului, respectiv SC Urban 

nu face decât să uzeze de  această clauză contractual. Mulțumesc.” 

 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot amendamentul formulat, care a fost 

APROBAT cu 12 voturi Pentru,  5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local 

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

Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Gruia și dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia). 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

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

Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei) și 4 voturi Abținere (d-na 

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

Minuț Edurad Gruia și dl. Consilier local Novac Marius Gruia). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 203 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.21 privind declararea unui imobil teren ca aparținând domeniului public al municipiului 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23135 din 26.07.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - 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. 204 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.24 privind revocarea HCL nr.163 din 14.06.2021; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22947 din 23.07.2021 emis 

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

Serviciul Administrație Publică Locală; 

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

 Dl. Obreja Mihai - 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. 205 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.26 privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat al 

municipiului Piatra Neamț, în intervalul august-decembrie 2021; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.23277 din 27.07.2021 emis 

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

Direcția Economică; 

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

de hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 22 voturi, dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – nu a participat la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 206 a Consiliului. 

 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.25 privind alegerea președintelui de ședință; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22768 din 22.07.2021 emis 

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

Serviciul Administrație Publică Locală; 

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

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – invită consilierii locali să facă propuneri. 

 Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert propune pe d-na consilier local Luca Moise 

Florentina. 

 Dl. Consilier local Teodorescu Constantin propune pe dl. Consilier local Obreja Mihai. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot prima propunere, a d-lui consilier 

local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINSĂ cu 11 voturi Pentru si 12 voturi Împotrivă  (dl. 

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

Consilier local Ciobanu Adrian Virgil, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian, d-na Consilier local 

Ene Aurora, 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, d-na Consilier local Tofan Ramona, dl. Consilier local Trofin Florentin). 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot a doua propunere propunere, a d-lui 

Minuț Eduard Robert, care a fost APROBATĂ cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. 

Consilier local Florescu Purcariu Liviu,  dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

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

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

local Tilea Andrei) și 3 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian, dl. Consilier 

local Grigoraș Adrian, d-na Consilier local Luca Moise Florentina) 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 207 a Consiliului. 

 

 

  Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință -  ”mulțumesc celor care m-ați votat și celor care 

nu m-ați votat. O să încercăm să mai lucrăm împreună în următoarele 3 luni. Vreau să vă 

mulțumesc și pentru colaborarea din cele 3 luni care au curs și vreau să vă asigur că militez pentru 

ceea ce înseamnă corectitudine, onestitate, seriozitate multă, pentru că ne-au ales cetățenii din 

municipiul Piatra Neamț pentru a adopta hotărâri care să vizeze, să respecte interesele dumnealor. 

Asta am dorit și astăzi. Pentru partea aceea de avize, pe care o să le dăm noi, hotărâri de consiliu 

local, avize ale școlilor, ale inspectoratului, care ajung la Ministerul Educației, eu vă asigur că nu 

pleacă de la Ministerul Educației nici un aviz, nici un acord, care să încalce legea. Astăzi am 

aprobat acele amendamente. Nu era nevoie de ele. Dar le-am aprobat, amendamentul aprobat 

înseamnă de fapt o asumare a noastră și a celorlalți” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”d-le președinte mai închidem ședința?” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”da d-na Moise, mulțumesc că sunteți foarte 

grăbită. Vă doresc un week-end plăcut. La revedere.” 

 Dl. Consilier local gavrilescu Bogdan – ”d-le Președinte aveți grijă să nu vă lipiți de scaun.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”d-le Gavrilescu, în mandatul trecut ați stat mult 

lipit de scaun și puteți sta și în mandatul ăsta. Mulțumim. La revedere.” 



 Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ”o mică intervenție. Aș vrea să spun că la proiectul 

nr.6 și nr.8 nu am participat la vot” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”dar ați participat dl. Grigoraș. V-ați hotărât 

acuma ? Ați votat sau n-ați votat ?” 

 Dl. Consilier local Grigoraș Adrian – ” la proiectul nr.6 și nr.8 nu am participat la vot”.   

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”n-ați participat. Bine dl. Grigoraș. O să reținem. 

Avem filmul aici. La revedere.” 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. OBREJA Mihai - Președinte de ședință–  

 

 

Dl. Dragoș ȘTEFAN - Secretar General al Municipiului –  
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