MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr.19954 din 28.06.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 07.06.2021 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.4, art.138 alin.13-17, art.243
art.1 lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziția Primarului nr.925 din
02.06.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei Carabelea a convocat Consiliul Local al Municipiului
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
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 23 consilieri
locali.
Președintele de ședință – dl. Mihai Obreja, d-na Oana Sârbu - Secretarul General al
Municipiului, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență Juridică a Consiliul Local din
cadrul Serviciului Administrație Publică și Juridic 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 massmediei audiovizuale.
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt
prezenți 23 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că
trebuie depuse până pe data de 09.06.2021 Declarațiile de Avere și de Interese de către aleșii locali.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru
anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Mihai Obreja - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16561 din 28.05.2021 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.
Comisia de specialitate nr.3 a avizat nefavorabil și propune respingerea proiectului de hotărâre.

Dl. Consilier local Cristian Mihalcea – ”am o întrebare adresată executivului, în speță
domnului Primar. Care sunt criteriile în baza cărora sunt stabilite ce străzi se astfaltează în Piatra
Neamț? Care străzi se astfaltează primele? Cele care nu au fost astfaltate demult, cele cu probleme
mari la covorul astfaltic, cele pe care stau anumiți pietreni. Care este logica prioritizării astfaltărilor,
căci de exemplu am văzut că se astfaltează strada din fața Muzeului de Istorie, stradă care era mai
puțin stricată decât strada Fermelor. Care este logica în care se stabilește ce străzi se astfaltează mai
întâi. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu facem calendarul în baza cui locuiește pe strada respectivă
sau a stresului străzii, ci în funcție de ordinea cu care putem anticipa o serie de investiții la nivel de
municipiu. După cum bine știți sunt niște proiecte în derulare. În ceea ce privește cele 3 coridoare de
mobilitate, acolo lucrările se vor face cu precădere în cadrul proiectelor de mobilitate. Vom merge în
continuare pe str. Bistriței, în așa fel încât să asigurăm o oarecare fluidizare a traficului pe varianta
pusă la dispoziție. La nivelul străzii Fermelor căutăm soluții pentru a reuși să avem 2 benzi. În
momentul de față nu se justifică o reparație capitală acolo decât în porțiunea din zona benzinăriei
MOL. Căutăm soluții pentru a asigura lărgirea străzii Fermelor. Înțeleg curiozitatea dumneavoastră.
Aș vrea să existe un dialog și să reușim să facem o planificare temeinică asupra lucrărilor de investiții
la nivelul municipiului Piatra Neamț. În momentul de față acestea sunt intervențiile pe care le putem
asigura din bugetul local. Aceste reparații se fac exclusiv din bugetul local. Sunt și modernizări pe
cele 3 coridoare de mobilitate, care sunt executate din bani europeni”.
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”cred cu tărie că pe strada Fermelor trebuie
făcute reparații capitale și urgente. Și nu mă refer la calitatea carosabilului, ci și la faptul că trotuarul
este distrus, nu sunt rigole și nu uitați că acolo a fost ucisă o mamă a trei copii. Strada Fermelor atât de
intens circulată, nu are nici un fel de infrastructură. Dacă strada Fermelor nu e importantă, atunci nu
știu care ar fi, vis-a-vis de siguranța în trafic. Vă rog să reanalizați situația străzii Fermelor, care este o
centură ocolitoare și preia traficul din oraș, din Dărmănești și din Mărăței. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am punctat d-na consilier. Mă preocupă foarte mult situația de
pe strada Fermelor, căutăm soluții pentru a asigura supralărgirea acestui tronson și avem în vedere
perspectiva unui proiect pe fonduri rambursabile, care să conecteze coridoarele de mobilitate
principală, care vor intra în execuție anul acesta și care vor fi finalizate la sfârșitul anului viitor. Strada
Fermelor conectează strada Mihai Viteazu și bulevardul care tranzitează de la Sud spre Nord orașul și
se pretează pentru a face o investiție temeinică, pe care o putem asigura, din păcate, doar din bani
europeni. Trebuie să facem lucrurile într-o manieră logică. Sunt o serie de intervenții pe care le-am
solicitat Companiei Județene Apa Serv să le facă acolo, pentru că sunt anumite lucruri pe care trebuie
să le rezolve ei și sunt foarte deschis să contribuim la acest efort. Nu neglijăm deloc acest aspect, să nu
aveți această impresie”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”ați spus că nu reprezintă o prioritate în acest
moment.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu am spus că nu este o prioritate. Nu-mi interpretați într-o
manieră greșită cuvintele. Vă rog frumos.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina- ”în prima parte a discursului ați spus că nu este o
prioritate, de aceea a intervenit și d-na Tatomir. Suntem în asentimentul dânsei. Grupul consilierilor
PSD PMP vin cu rugămintea să fie o prioritate acestă stradă.”
Dl. Constantin Teodorescu - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a
fost APROBAT, cu 11 voturi Pentru, 6 voturi Împotrivă (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 Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia), 3
voturi Abținere (dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl.
Consilier local Tilea Andrei), iar dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan nu a participat la vot.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
159 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Mihai Obreja – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Mihai OBREJA - Președinte de ședință– SS Indescifrabil

Dl. Dragoș ȘTEFAN- Secretarul General al Municipiului – SS Indescifrabil
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