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MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică și Juridic 

Nr. 18.741 din 10.07.2017 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 07.07.2017 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.1.186 din 03.07.2017, Primarul 

municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind 

invitaţi la şedinţă. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul 

Municipiului şi 18 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Adrian Ciubotariu, dl. Consilier local 

Adrian Grigoraș, dl. Consilier local Paul Pintilie. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş 

Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu 

Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat, d-na 

Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, d-na 

Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, d-na Cristina Movilă - Șef Birou Resurse Umane şi 

reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 20 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 

Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:    

 

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor funcțiilor publice și contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra Neamț; 

- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC 

 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre 

nr.1 privind stabilirea salariilor funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra Neamț; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 18.199 din 04.07.2017 emis de către 

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

și Biroul Resurse Umane; 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”am studiat această grilă de salarizare. Este întocmită 

conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Am avut unele 

nelămuriri, pe care le-am discutat cu dl. Florin Fecic- Secretarul Municipiului și cu dl. Primar Dragoș 

Chitic, nelămuriri legate de coeficientul aferent aplicat în această grilă la gradația 5. Consider că trebuiau 

aplicate la gradația 0. Au mai fost discuții legate de ierarhia pe verticală și pe orizontală, aplicată în această 

grilă de salarizare. Am înțeles modul în care a fost făcută această salarizare, dar am un amendament, pe 

care vreau să îl supun votului colegilor din Consiliul Local. Fac precizarea că PSD a promovat în campania 

electorală această lege și s-a dorit ca toți bugetarii să aibă același salar, salarii decente, potrivit vechimii și 

calificării pe care o au. Ținând cont că cei mai mulți din salariații primăriei sunt cei cu funcții de execuție 

si contractuali, față de cei din conducere, m-am gândit la o creștere cu 10% pentru angajații contractuali de 

execuție și o scădere cu 10% a salariilor celor cu funcții publice de conducere. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”vorbim de salariile a 400 de angajați, respectiv salariații primăriei, ai 

Direcției de Taxe și Impozite, ai Direcției de Asistență Socială și ai Poliției Locale. Am plecat de la câteva 

principii, care din punctul meu de vedere, sunt corecte și au fost acceptate de către salariați. În luna 
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februarie am pus în aplicare Decizia Curții Constituționale. Era o obligație legală să punem în aplicare 

această decizie. În februarie s-a făcut o corecție a salariilor, care a fost acceptată de marea majoritate a 

angajaților. La momentul respectiv nu era o legislație foarte clară, ne-am documentat și am discutat și cu 

alte primării din țară. Municipiul Piatra Neamț s-a aliniat la un municipiu reședință de județ, echivalent cu 

orașul nostru, respectiv cu Tg. Jiu. Luând ca referință salariile primăriei Tg. Jiu și aplicând Decizia Curții 

Constituționale, au rezultat salarii acceptate de colegii noștri și care au putut fi suportate de bugetul local. 

Astăzi am plecat de la principiul nimănui să nu i se scadă salariul rezultat după aplicarea deciziei Curții 

Constituționale. Prin aplicarea acestei legi și eliminarea anomaliilor existente la aplicarea deciziei Curții 

Constituționale, am reușit să ne încadrăm cu o creștere a fondului de salarii cu doar 8%, ceea ce este bine 

pentru municipiul Piatra Neamț. Aceastea sunt principiile de bază de la care am plecat și consider că 

solicitarea pe care tocmai ați făcut-o ar face ca la unele persoane să scadă salariile. Ele nu sunt foarte mari 

comparativ cu alte municipii din țară. În lege este stipulat că nu poți să scazi salariul în plată, pe care îl are 

deja un angajatat și atunci salariații ne-ar putea ataca în instanță.” 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă menționează că legea prevede că salariile nu pot fi mai 

mici. 

 Dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu – ”să ințeleg că propuneți micșorarea pentru 

anumite categorii de bugetari?” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”doar la persoanele din conducere. Ne dorim ca toți ceilalți 

oameni să beneficieze de mai mult.” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”este o majorare, dar mai mică”. 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă - solicită formularea amendamentului de către dl. 

Consilier local Victor Marghidan. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan propune următorul amendament:”majorarea salariului de 

bază al personalului contractual de execuție cu 10% și diminuarea salariului de bază al personalului 

din funcțiile publice de conducere cu 10%”. 

 Dl. Consilier local Romel Alexandru Bîrjoveanu – ”aveți un impact bugetar?” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”nu” 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – ”am o întrebare pentru d-na Movilă Cristina. Dacă în lege este 

prevăzut că salariul de conducere beneficiază de un spor de 25% față de personalul de execuție? Dacă ar fi 

așa, atunci un șef de birou ar avea un salariu aproape egal cât salariații din subordine.” 

 D-na Movilă Cristina - Șef Resurse Umane menționează că sporul de conducere este inclus în 

salariul de bază. Diminuarea cu 10% la funcțiile publice de conducere va duce la o micșorare a salariului. 

 Dl. Consilier local Adrian Ciobanu – ”am făcut acum o simulare, un șef birou cu un consilier 

gradația 5 și diferența de salariu ar fi de 160 lei.” 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul d-lui consilier Victor 

Marghidan, care a fost a RESPINS cu 9 voturi Pentru și 11 voturi Abținere (dl. Consilier local Romel 

Alexandru Bîrjoveanu, dl. Consilier local Adrian Ciobanu, dl. Consilier local Valentin Ciobanu, dl. 

Consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Marius Ghineț, d-na Consilier local Luminița 

Moscalu, dl. Consilier local Mihai Obreja, dl. Consilier local Marian Adrian Olariu, dl. Consilier local 

Vasile Popescu, dl. Consilier local Cristian Sauciuc, dl. Consilier local Constantin Teodorescu). 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, 

care a fost APROBAT cu 18 voturi Pentru, 1 vot Abținere (dl. Consilier local Victor Marghidan). Dl. 

Consilier local Vasile Popescu nu participă la vot (conform Votului Nominal, anexă la prezentul Proces 

Verbal) 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 172 

a Consiliului 

  

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Harabagiu George Norocel, conform 

solicitării acestuia, înregistrată sub nr.18.616 din 07.07.2017. 

 Dl. Harabagiu George Norocel – ”nu am venit aici în calitate de reprezentant al presei, ci în 

calitatea de cetățean al municipiului Piatra Neamț. Mai mult decât atât, mă refer strict la modul de 

percepție publică a activităților Consiliului Local, așa cum este permis de către legea avertizorului public, 

de Constituția României și de către orice cetățean al acestui oraș, care are posibilitatea să-și exprime 

punctul de vedere în ceea ce privește modul în care este privită din exterior această instituție respectabilă, 

care gestionează bunul mers al acestui oraș. Domnilor consilieri, în ultimile 2 luni, ședințele consiliului 
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local au devenit o tribună a dezbaterilor politice, sterile, bazate pe dorințele unora de a căpăta majoritate în 

consiliul local, în detrimentul altora. Uitați-vă la toate articolele de presă care au apărut în ultima vreme. 

Interesul cetățeanului în acest moment este pe locul 2, prezentat în  mass-media locală și în alocuțiunile 

unor consilieri locali prezenți aici în sală. Nu sunt în măsură să fac judecăți de valoare și nici nu îmi 

propun asta. În acest moment o concordie în consiliul local nu există, oricât ați încerca dumneavoastră să 

ascundeți acest lucru. Există dorința unora de a fi mai majoritari decât ceilalți. Pe cale de consecință, vreau 

să înțelegeți cât se poate de bine, că cetățenii au citit presa. Colegii mei din breaslă au reușit să ilustreze 

într-un mod foarte atent și succint ceea ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni. Imaginea care a fost 

prelevată, la nivelul cetățeanului este una de bulversare totală. Mă refer în primul rând la acea ședință din 

29 iunie 2017. Conform Legii nr.504 a audio-vizualului, fiind jurnalist de  audio-vizual, nu am dreptul să 

dezvălui surse decât cu mandat de la judecător. Fac o excepție de la această ședință și țin să vă precizez 

faptul că dezbaterile din acest consiliu local, fac într-un mod impardonabil obiectul a cel puțin 3 dosare 

penale, aflate pe rolul organelor de parchet. Uitați-vă la toate ziarele din ultimile săptămâni. Măsurile bune 

pe care dumneavoastră le luați pentru municipalitate ar trebui să primeze, în detrimentul acestui război 

surd, inutil, steril, pentru o putere ipotetică și pentru care dumneavoastră dețineți responsabilitate civilă, 

materială și penală a demersurilor pe care le luați. Din informațiile care curg în mediile avizate, rezultă că 

așa zisa majoritate, nu mă interesează a cui este acea majoritate, nu sunt asimiliat nici unui partid politic și 

nu am venit aici sub nici un fel de formă să pledez în favoarea cuiva sau în defavoarea altcuiva. Așa zisa 

majoritate din consiliu local a fost rezultatul vicierii, și sunt consilieri care știu foarte bine, că vicierea și 

manipularea în mod evident a votului exprimat la ședința din 29 iunie 2017 a condus la o astfel de stare de 

fapt, reprobabilă. Am asistat pur și simplu, cum asistă tot orașul, la o reglare de conturi politice sau nu, de 

la care cetățenii așteaptă soluții, nu motive. Există această suspiciune rezonabilă...” 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ”care este exact problema dumneavoastră?” 

 Dl. Harabagiu George Norocel – ”nu este problema mea, ci a dumneavoastră”. 

 Dl. Obreja Mihai – Preşedinte de şedinţă – ”am și eu probleme mele”. 

 Dl. Harabagiu George Norocel – ”și eu am problemele mele, dar nu mi le rezolv în consiliul local 

pe banii publici. Vorbeam eu, 3 minute, îmi dați voie?”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”au trecut cele 3 minute”. 

 Dl. Harabagiu George Norocel – ”de acord. Există suspiciunea rezonabilă că în ședința din 29 iunie 

2017, prin acțiuni de constrângere morală și șantaj, anumiți consilieri locali exercitându-și votul sub 

presiunea excluderii din partid, au reușit să-i furnizeze primarului municipiului, nu mă interesează cum îl 

cheamă, deși este evident Dragoș Chitic, a acumulat prin mijloace nelegale un număr cât mai mare de 

voturi în favoarea sa, cât și în favoarea formațiunii politice pe care o reprezintă, nu mă interesează care este 

ea, căci numai știu în ce partid este dl. Dragoș Chitic, prin care acesta dorește să obțină a configurație 

politică cât mai avantajoasă, atât la nivelul partidului PNL, cât și la nivelul consiliului local al municipiului 

Piatra Neamț. În logica legiuitorului, și dacă mă opriți, o să mă opriți să explic logica legiuitorului, care v-a 

trimis aici prin Legea nr.215. În logica legiuitorului, care a elaborat procedura de vot prin reglementarea 

autorității publice locale și binențeles a activității lor, exercitarea dreptului la vot nu poate fi consecința 

rezultantă a unei infracțiuni, cu atât mai mult rezultatul și efectul unui vot produs prin efracțiune nu poate fi 

considerat legitim. În fața camerelor de luat vederi, vreau ca unii consilierii din acest consiliu să voteze și 

să spună că au votat cu conștiința lor. Cum se prezumă tot legiuitorul, ca fiind nelegitim și nelegitimă orice 

demnitate sau reprezentativitate publică. A se vedea componența noilor reprezentanți în adunările generale 

ale societăților consiliului local, a căror reprezentativitate s-a făcut și s-a obținut în urma unui vot fraudat, 

manipulat sau influențat, acestea sunt informațiile, eu vă aduc la cunoștință informații nu dau verdicte,  

exercitat de consilierii locali cu încălcarea prevederilor legale și prin vicierea rezultatului votului. Votul 

domnilor consilieri, nu am venit aici să vă țin lecții de morală că nu sunt ușă de biserică, este exprimarea în 

fapt și în drept a liberei conștiințe. Or conștiința, domnule președinte, domnilor consilieri, nu este 

fotografiată. Conștiința unui consilier nu poate fi negociată prin trafic de influență decât de înalți demnitari 

ai statului român, așa cum din nefericire a procedat parlamentarul Bighineț, care a telefonat și ordonat sub 

amenințarea excluderii din partid a unor consilieri prezenți în sală, din PMP, în biroul d-lui Viceprimar 

Bogdan Gavrilescu, aport la crearea unei majorități. Toate aceste aspecte fac obiectul unei lucrări penale și 

sunt evident probate.” 

Dl.Viceprimar Bogdan Gavrilescu – ”faceți acuzații” 

Dl. Harabagiu George Norocel – ”cetățenii acestui oraș trebuie să înțeleagă că votul lor este negociat 

ca la piață și transformat în majorități pentru interesul direct al unei caste politice. Vă mulțumesc” 
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 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja  – Preşedinte de şedinţă – declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Mihai OBREJA  – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil 

 

Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil 

 

 

 

 

 

 

 
Ds.II/NM/10.07.2017 


