MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr.31964 din 08.10.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 14.09.2021 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, cu modificările și completările
ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.1365 din 02.08.2021, Primarul municipiului– dl. Andrei
Carabelea a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedință sunt prezenți: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Alin Ștefan Lehăduș
- Viceprimarul Municipiului, dl. Irimia Marius Ioan - Viceprimarul Municipiului și dl. Dragoș Ștefan –
Secretarul General al Municipiului și 19 consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Gavrilescu
Bogdan și dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu. De asemenea, la ședință participă d-na Oana
Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Vlad Postolică - Șef Serviciul GIS, IT și dl.
Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și un reprezentat al mass-mediei audiovizuale
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt
prezenți 21 de consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului – ”Bună ziua. Conform dispozițiilor
codului administrativ conținute în art.40 alin.(3), în cazul în care există o situație în care Secretarul
General al Municipiului consideră că este nelegală o hotărâre, refuzând contrasemnarea acesteia, este
obligat să prezinte în fața consiliului motivele care au stat la baza acestui refuz. Vă aduc la cunoștință,
cât mai pe scurt, motivele care stau la baza întocmirii referatului privind refuzul semnării hotărârii de
consiliu local privind acordarea stimulentelor pentru mame în municipiul Piatra Neamț, la prima
naștere. Așa cum expus și în ședința anterioară, motivele de nelegalitate pe care doriți să vi le aduc la
cunoștință vizează în esență două chestiuni. În primul rând este vorba despre competența Consiliului
Local, așa cum este reglementată în art.129 și aici fără a dezvolta ceea ce am precizat în ședința
trecută, aș dori să răspund, cred că d-lui consilier Novac, pentru că în ședința anterioară a pus în
discuție dispozițiile art.129 alin.(7), care dispune în sensul că legislativul local ar avea competențe
legale în ceea ce privește serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice și a familiei. Într-adevăr, avem o dispoziție expresă cu privire la competența
Consiliului Local de a opera măsuri în acest domeniu, însă am rugămintea să citim, de o manieră
completă, acest articol de lege care spune că se poate în consiliul local o astfel de măsură, însă prevede
totodată, de o manieră textuală, anumite condiții și anume: consiliul local o poate face potrivit
competenței sale și în condițiile legii. Așadar, inclusiv această prevedere, care a fost invocată, se
subsumează a ceea ce înseamnă competența legală și respectarea legii. Aceasta cu privire la atribuțiile
consiliului.
Cu privire la cel de-al doilea aspect major, pe care îl am în vedere la refuzul de contrasemnare
acestei hotărâri, acest aspect vizează lipsa unui temei legal, cu caracter special. O lege specială este
necesară, nu pentru că o spune cineva anume, ci pentru că este impusă de cadrul legislativ incident în
situația de față. Este vorba de legea finanțelor publice locale și legea asistenței sociale. Pe scurt legea
privind finanțele publice locale, prin art.14 – reguli bugetare, se exprimă de o manieră clară asupra
faptului că pentru cheltuieli bugetare cu destinație precisă și limitată, este necesară o autorizare
conținută în legi speciale. Totodată este interzisă o cheltuială bugetară, în condițiile în care nu există
bază legală pentru respectiva cheltuială. În același sens se pronunță și legea nr.292/2011 a asistenței
sociale, care spune că beneficiile de asistență socială și serviciile sociale sunt reglementate prin legi
speciale. Separat de cadrul legal, raportat la situația faptică, pe care o regăsim astăzi la nivelul
Direcției de Asistență Socială, vreau să vă spun că sunt acordate din bugetul local mai multe tipuri de

ajutoare și servicii sociale, dar mă refer strict la ceea ce se acordă din bugetul local. Avem ajutoare de
urgență care au la baza Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul de încălzire – OUG
nr.70/2011, Legea 448/2006 indemnizația persoanelor cu handicap grav, precum și alte beneficii
sociale. Așadar, tot ceea ce se acordă astăzi, are în spate o lege specială. Ori, raportat la speța de față,
hotărârea de consiliu local deja adoptată, lipsită de un temei legal, cu caracter special, consider că nu
poate fi apreciată ca îndeplinind condiții de legalitate, conform dispozițiilor legale, pe care vi le-am
arătat. Totodată, s-a adus în spațiul public o adresă de la Ministerul Protecției Sociale. Această adresă,
aparent ar intra în contradicție cu expunerea făcută. Însă, inclusiv această adresă apreciază că, consiliul
local poate aproba respectivele beneficii, în condițiile în care aprobă bugetul local. Această aprobare
fiind apanajul exclusiv al consiliului local. Această aprobare a consiliului local ne leagă de dispozițiile
legii privind finanțele publice locale, anterior menționată, care iarăși se leagă de existența unei legi
speciale. În concluzie, în condițiile în care nu identificăm nici o lege specială, în cazul acestei hotărâri
de consiliu, consider că observațiile de nelegalitate se susțin, motiv pentru care a fost întocmit acest
referat și înaintat către Instituția Prefectului Jud. Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate.
Aș vrea să mai fac, independent de obiecțile de nelegalitate, o precizare cu privire la caracterul
refuzului pe care îl face Secretarul General al Municipiului și anume caracterul juridic al acestui refuz
este unul important, însă nu are un caracter determinant în ceea ce privește adoptarea unui act
administrativ. El nu tranșează, de o manieră absolută, adoptarea acestui act administrativ. Acest act
administrativ își urmează cursul legal, și este înaintat către Instituția Prefectului spre verificarea de
legalitate, pe care o exercită Instituția Prefectului, în temeiul dispozițiilor legale cu privire la tutela
administrativă. Așadar, Prefectul poate să achiesteze sau nu la opinia secretarului, după cum o
instanță, poate să confirme sau nu, opinia secretarului. Nu secretarul are atribuția de a bloca un anumit
proiect prin neacordarea semnăturii, dar are obligația legală de a aduce la cunoștința consiliului
obiecțile de nelegalitate, pe care le consider valabile. În măsura în care refuzul semnării se bazează pe
toate textele de lege pe care vi le-am prezentat, apreciez că refuzul este unul fundamentat și din acest
motiv consider că am avut o atitudine corectă, expunând aceste aspecte înainte de exercitarea votului
în ședința anterioară. Pe cale de consecință, apreciez că ceea ce a apărut în spațiul public vis- a- vis de
persoana mea, este un atac la persoană nejustificat și nedrept. Vă mulțumesc.”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – supune la vot ordinea 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 proiectului de hotărâre nr.2.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectelor de hotărâre nr.1, nr.6 și nr.7.
Dl. consilier local Grigoraș Adrian - informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.2.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.270/26.11.2020 pentru desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învatamânt de
pe raza municipiului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Piatra Neamț în cadrul proiectului ”Sărăcia energetică în România: documentare, informare și
acțiune”;
- iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investitii pentru cresterea eficientei energetice
a cladirilor publice utilizate de unitatile scolare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt - Colegiul
National de Informatica”, cod SMIS 137357, precum și a cheltuielilor aferente acestuia”;

- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investiții pentru creșterea eficienței energetice
a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Școala
Gimnazială nr.3”, cod SMIS 137360, precum și a cheltuielilor aferente acestuia;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
6.HOTĂRÂRE 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;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
7.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;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuințe;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordului municipiului Piatra Neamț privind folosința cu titlu
gratuit, de către concesionar, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului „Înființare sistem de
distribuție gaze naturale în Comuna Gârcina, județul Neamț cu localitățile aparținătoare: Gârcina,
Cuejdiu, Almaș”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice – parte componentă
a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
11. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de
salubrizare în municipiul Piatra Neamț, nr. 31.125/06.11.2018.
- iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr. 270/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra
Neamț, cu modificările și completările ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.802 din 10.09.2021 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 adoptarea proiectului de hotărâre.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului dă citire votului secret și prezintă
consilierilor locali procedura de vot, respectiv încercuirea variantei optate de către fiecare consilier
local.
Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret.
Dl. Dragoș Ștefan - Secretar General al Municipiului prezintă Procesul Verbal de numărare a
voturilor secrete, astfel:
Total voturi: 20
Voturi nule: 0
Voturi valabil exprimate: 20
Din care: Voturi Pentru: 20
Voturi Împotrivă: 0

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
232 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 28.399 din 07.09.2021 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 Mihalcea Cristian propune următorul amendament: ”diminuarea cu suma
de 100.000 lei de la Cap.67.02.05.03 – Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
și de agrement, titlul 20 – Bunuri și servicii și se suplimentează cu 100.000 lei Cap.68.02.10 –
Ajutoare pentru locuințe, la titlul 57, în vederea sprijinirii populației pentru ajutorul de încălzire în
sezonul rece.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”este o idee demagogică și populistă, așa cum colegii de la PSD
tot propun în ultima perioadă. Cu asta ne-am obișnuit de la începutul mandatului. Este clar că nu se
gândesc la cunoștințe și nu îi interesează buna administrare a orașului”.
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”acest amendament vine ca urmare a majorărilor la
energie, având un impact major asupra unei mase largi a populației. O fi ea demagogică, dar venim în
sprijinul populației” .
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă substituiți statului român și guvernului României, să
înțeleg.”
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”noi venim în sprijinul populației, dacă este
demagogică este părerea dumneavoastră.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”poate ați auzit de legea consumatorului vulnerabil.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina- ”nu are nici o legătură. Nu se suprapun.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ce temei legal aveți?”
D-na consilier local Luca Moise Florentina - ”o să vedeți la momentul potrivit, ce temei legal
are. Deja este în discuție un proiect.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”atunci veniți cu o propunere de modificare a bugetului local”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina - ”în aceasta ședință avem proiectul nr.2,
rectificare bugetară. Dacă la mamele din Piatra Neamț, nu se poate și nu vor ajunge acei bani, atunci
vor ajunge la populația din Piatra Neamț pentru ajutor la încălzire. PSD, susținut de colegii de la PMP,
vom propune acest proiect și îl vom duce până la capăt. Votul în Consiliul Local este cu totul altă
discuție, altă ședință. Noi vrem ca acești bani, pentru că este o ședință cu rectificare bugetară, ați
primit bani, să meargă către populație. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”mai am o intervenție, cu rugămintea de a nu fi întrerupt, pentru
că nu e deloc cuviincioasă această atitudine. Eu nu am de gând să mă contrez cu nimeni. În primul
rând, acești bani, pe care astăzi îi alocăm, merg pentru a asigura gratuitățile pe partea de transport
public sau nu ați observat acest lucru”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina- ”o sumă”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”iar mă întrerupeți”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”păi dacă spuneți minciuni, domnule primar”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”observ că PSD are o abordare penală. În sensul că observă,
analizează și propune proiecte, fără a cunoaște ce se permite și ce nu se permite. Codul penal, stimați
consilieri de la PSD, nu interzice și atunci se permite ce nu este trecut acolo. În administrație, lucrurile
stau diferit. Trebuie să avem temei legal atunci când propunem un proiect. Dumneavoastră veniți cu
proiecte, care nu au fundament legal.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu este vorba de o chestie penală, să nu
înțeleagă populația din Piatra Neamț greșit. Suntem la punctul 2 de pe ordinea de zi, rectificare
bugetară. Nu are legătură transferul sumei noastre cu subvențiile pentru transport. După cum bine

spune rectificare pe care ne-ați propus-o, este vorba de cu totul altă sumă. O parte din acea sumă, pe
care ne-ați propus-o, pentru că urmează să se supună la vot, vor merge la capitolul bugetar – alte
cheltuieli din primărie. Noi acolo vrem să intervenim, și nu este o chestiune penală, ca PSD să aloce
această sumă pentru încălzire pentru populația din Piatra Neamț. Trăim în sărăcie, în frig și în foame,
domnule Primar. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-na consilier, nu știți să ascultați. Nu am spus că propunerea
dumneavostră este penală, ci că abordarea este penală, pentru nu vede lucrurile așa cum trebuie. Dacă
Codul penal nu interzice un lucru, atunci este permis. În administrație, trebuie să ai temei legal pentru
a propune o inițiativă în Consiliul Local. Despre asta este vorba.”
D-na consilier local Tofan Ramona – ”mulțumesc consilierilor locali PSD că vin cu
amendamente, dar din punctul meu, personal, de vedere, aș vrea ca aceste amendamente să fie înainte
discutate și fundamentate. Pentru că aș vrea să știu și eu la care populație se referă, ce număr de
persoane aveți în vedere. O fundamentare mult mai bună. Nu așa, propuneți o sumă fără
fundamentare.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”o să ținem cont de această părere, vă mulțumesc
pentru intervenție. Cu siguranță dumneavoastră cunoașteți mai bine bugetul care vine de la București,
de la guvernul dumneavoastră pentru Piatra Neamț. Cu siguranță o s-o discutăm și o voi lua în calcul.
Banii care sunt alocați acum de unde sunt veniți?”
Dl. Mihai Obreja- Președinte de ședință – ”d-na Moise, nu vă anunțați intervenția ? Vă ascult
pe fiecare”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”luăm în calcul și o să discutăm, d-na consilier.”
D-na consilier local Tofan Ramona – ”eu poate aș vrea să votez proiectul dumneavoastră, dar
aș vrea să am mai multe informații. La ce v-ați gândit când ați făcut acest proiect?”
Dl. Mihai Obreja- Președinte de ședință – ”banii aceștia când vin, asta înseamnă venituri,
resurse, nu înseamnă că vine un buget de la București. Au intrat banii aceștia și suntem obligați să
facem o rectificare de buget, pentru a mișca sume, în funcție de nevoile și necesitățile orașului. Iar la
amendament, sunt de aceeași părere cu d-na consilier. Propunem un amendament, indicăm și sume,
dar indicăm în primul rând aspecte care să susțină amendamentul. Unde merg banii aceștia ? La care
consumatori ? La cei care folosesc gazul ? La cei care folosesc lemnele ? La cei care au venituri până
la… ? Există o lege în același timp, legea consumatorului vulnerabil, care este aprobată în Parlament.
Să ne gândim, nu cumva prin astfel de inițiative, noi venim chiar împotrivă, să fim în contradicție cu
această lege, adoptată cu larga susținere a partidului dumneavoastră.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier local
Mihalcea Cristian, care a fost RESPINS cu 7 voturi Pentru, 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local
Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu
Adrian, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local
Irimia Marius, 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 Mihai Florentin), d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl.
Consilier local Grigoraș Adrian nu au participat la vot;
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială
care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Enache Nicolae
Ciprian, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier
local Novac Marius, dl. Consilier local Șerban Valentin, dl. Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl.
Consilier local Tilea Andrei), d-na consilier local Luca Moise Florentina și dl. Consilier local Grigoraș
Adrian nu au participat la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
233 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț,

în calitate de partener, la proiectul ”Sărăcia energetică în România: documentare, informare și
acțiune”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.731 din 09.09.2021 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.3 și nr.4 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.
234 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea proiectului „Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor
publice utilizate de unitățile școlare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt - Colegiul Național de
Informatică”, cod SMIS 137357, precum și a cheltuielilor aferente acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 28.724 din 09.09.2021 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.3 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.
235 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 gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Școala Gimnazială
nr.3”, cod SMIS 137360, precum și a cheltuielilor aferente acestuia;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28724 din 09.09.2021 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.3 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.
236 a Consiliului
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 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.22.823 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. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 20 voturi Pentru, dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință – nu a participa la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
237 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 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;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.22.785 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.
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – propune următorul amendament: ”Propun să
votăm separat: chioșcul împreună cu tonomatele și activitatea sportivă de ping pong, pentru că se
încadrează în 2 chestiuni diferite.”
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – prezintă anexa nr.1 a Ordinului nr.1563/2008
privind lista alimentelor interzise pentru copii și adolescenți.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”cunosc foarte bine Ordinul. Noi aici nu apreciem
aplicarea sau nu a Ordinului. Mai este un Ordin apărut zilele acestea în legătură cu apărarea sănătății
preșcolarilor, școlarilor și obligația școlilor, respectiv celor de la Direcția de Sănătate Publică. Noi aici
adoptăm o hotărâre de consiliu local, care este piesă constitutivă pentru un dosar care va pleca la
Ministerul Educației. Categoric că se prezumă la ceea ce se închiriază acolo, că este chioșc alimentar
în care vor vinde mere sau vor vinde apă. Nu știm noi exact ce vor vinde. Vor avea un aviz de la noi și
Ministerul este cel care își dă acordul. Dacă Ministerul o să intervină cu niște condiții speciale în
acordarea acestui aviz, categoric ele vor ele se întorc la primărie. Se face notificare, se solicită
clarificări și se mai solicită documente în plus, dacă este cazul. Noi nu hotărâm aici ce vinde el în
școală. Noi votăm sau nu votăm, posibilitatea închirierii unui spațiu. Rațiunea este următoarea : elevii
să rămână în școală, să nu părăsească școala. Vin acum de la Colegiul Petru Rareș, pentru că și au
solicitat pentru închiriere spațiu. Să dăm acord, iar hotărâre de consiliu, apoi la minister. Ministerul
este foarte atent cu închirierea spațiilor și cu destinația acelor spații. Nu trebuie să stabilim noi, prin
hotărâre de consiliu local, ce activități se desfășoară exact pe acel spațiu. Am vrut să fac aceste
precizări, pentru că avem tendința de a ne complica noi inutil existența. Fiți siguri că această lege este
respectată în școli, pentru că răspund școlile, nu răspundem noi de aplicarea acestei legi. Incepând de
săptămâna aceasta, Direcția Sanitar Veterinară este în inspecție la școli, exact pe subiecte legate de
programul pentru școli – Cornul și laptele - funcționarea în școli a unor chioșcuri alimentare,
închirierea unor spații în ce condiții s-a făcut și ce reguli se respectă acolo. Intră în obligația lor. Am
vrut să fac această precizare pentru că proiectul acesta acuma să-l separăm, nici nu are o structură cât
de cât să permită un vot. La acest vot eu nu particip. Este un vot care pune un pic de piedică la ceea ce
vor să facă în școli. Ce fac acolo este la solicitarea părinților, copiilor. Vor să aibă chioșc alimentar și
aici la Colegiul Petru Rareș, unde să plece elevii ? la Ceahlău, în parc. Au un spațiu acolo într-un hol
mai mare și pe 8-10 mp să aibe un punct unde să distribuie produse pentru copii, cu respectarea
acestui Ordin, care este funcțional de câtiva ani. Se respectă în școli, credeți-mă. Nu riscă nimeni,
pentru că amenzile sunt foarte mari și se dau pe persoană fizică, plătește directorul. Apreciez
preocuparea dumneavoastră, chiar sunt sincer în ceea ce spun. Este vorba de copii și trebuie să fim cu
toții atenți. Hotărârea noastră este doar pentru a obține școala un acord, un aviz. Ceea ce urmează nu
este simplu, e destul de greu. Trebuie să meargă iar cu autorizația de funcționare sanitară, trebuie să
vină cei de la DSP să vadă chioșcul și ce se întâmplă acolo. Mă iertați că am lungit un pic explicația”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat de d-na
Tatomir Alina Mihaela, care a fost RESPINS cu 8 voturi Pentru, 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier
local Alui Gheorghe Adrian, dl. Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local
Ciobanu Adrian, dl. Consilier local Curelaru Ioan Iulian, dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian,
d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Irimia Marius, dl. Consilier local Jucan Adrian
Gabriel, dl. Consilier local Lehăduș Alin Ștefan, dl. Consilier local Teodorescu Constantin, d-na
Consilier local Tofan Ramona, dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin), dl. Obreja Mihai –
Președinte de ședință – nu a participa la vot;

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială,
care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru, 7 voturi Impotrivă (dl. Consilier local Enache Nicolae
Ciprian, 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 și dl. Consilier local Tatomir Alina Mihaela), dl. Obreja Mihai – Președinte de ședință – nu a
participa la vot;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
238 a Consiliului
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28.713 din 09.09.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de
hotărâre.
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”așa cum am explicat și în comisia juridică,
repartizarea unei locuințe din fondul municipiului Piatra Neamț către SC Salubritas SA, contravine
unor chestiuni care încearcă să eludeze. Spun să eludeze, dar poate e prea mult. Pare a fi o locuință de
serviciu. Din documentația depusă nu am reușit să îmi dau seama despre ce personaj ar fi vorba, sau
care ar fi beneficiarul acestei locuințe. Nu este foarte transparentă povestea. Drept urmare, chiar dacă
știu și am aflat-o, din înscrisuri ea nu este foarte transparentă și nu am garanția că ea ar ajunge acolo
unde s-a propus. Din câte știu, SC Salubritas SA are trei locuințe, una locuită de un angajat, două
locuite de persoane care nu sunt angajate. Drept urmare ar fi fost simplu să se facă o rocadă cu o
persoană care nu lucrează la SC Salubritas și care nu are dreptul de a locui acolo și să acordăm această
locuință unei persoane care nevoie de ea în momentul de față.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”instituția solicită, primăria analizează și acordă
locuința instituției, iar instituția este cea care decide spre ce persoană merge acea locuință”.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul Municipiului – ”care sunt aspectele de nelegalitate ?”
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”am studiat art.51 din Legea locuinței
nr.114/1996, care spune că se acordă locuință de serviciu și societăților comerciale, dar în baza unui
contract de muncă, al celui care lucrează la societatea comercială. Contractul de muncă al angajaților
de la SC Salubritas SA, nu le dă posibilitatea de a beneficia de o locuință de serviciu. Noi să le dăm o
locuință de serviciu acum.... Această chestiune am dezbătut-o în comisia juridică, a obținut aviz
favorabil...”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”nici la noi la Inspectoratul Școlar nu scrie în
contractul de muncă că putem beneficia de o locuință de serviciu, dar asta nu înseamnă că la un
moment dat, de exemplu dacă aș fi din Roman sau Tg. Neamț, nu pot beneficia de o locuință de
serviciu, chiar dacă nu scrie în contractul meu de muncă. Instituția este cea care solicită și acordă. Asta
nu înseamnă că trebuie trecut obligatoriu în contractul de muncă al fiecărui salariat de la instituția
respectivă precizarea că poate beneficia de locuință de serviciu.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul Municipiului – ”proiectul de hotărâre în forma care este,
reprezintă o punere în aplicare a unor dispoziții legale și nu a unor clauze contractuale din contractul
de muncă. Contractul de muncă este doar o condiție prevăzută de lege pentru a putea da eficiență
respectivelor dispoziții. Contractul de muncă există, solicitarea SC Salubritas este în sensul atribuirii
unei locuințe de serviciu pentru soluționarea problemei locative a unui salariat, aflat într-o situație
deosebită. ”
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”n-am zis că nu există contract de muncă, am zis
că nu există prevederea concretă ......”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”unde ? în contractul de muncă ?”
D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”creăm o discrepanță între cei care mai au nevoie
și cel care a îndrăznit să ceară. E o chestiune de nuanță.”

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”nu putem trece în contractele de muncă o astfel de
clauză. Ce angajator își asumă o asemenea obligație ? Să treacă în fiecare contract de muncă, îți voi
asigura eu locuință socială, de serviciu, pardon. Nu face nimeni. Sunt contracte care se negociază pe
persoană, alea sunt excepții. ”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru, 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian, dl.
Consilier local Adrian Grigoraș, 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, dl. Consilier local Tatomir Alina Mihaela și dl. Consilier local Tilea
Andrei);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
239 a Consiliului
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 pentru aprobarea acordului municipiului Piatra Neamț privind folosința cu titlu gratuit, de
către concesionar, a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului ”Înființare sistem de distribuție
gaze naturale în Comuna Gârcina, județul Neamț cu localitățile aparținătoare: Gârcina, Cuejdiu,
Almaș”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29.034 din 13.09.2021 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. 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.
240 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice – parte componentă
a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.29.034 din 13.09.2021 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. Consilier local Șerban Valentin - ”reînnoirea contractului se face în luna noiembrie și
având în vedere condițiile economice din momentul de față, 3 ani sunt mulți. Va trebui făcut pe un an,
cu posibilitatea de reînnoire. Suma contractului mi se pare, din punctul meu de vedere, un pic
exagerată. Având în vedere că tonajul de colectare a gunoiului de pe străzile din Piatra Neamț a
crescut doar din luna martie a acestui an. Deși populația nu a crescut numeric, s-a ajuns la 220-240
tone lunar. Din acest considerent, țin să scoatem la licitație contractul pe un an, cu posibilitatea
prelungirii, să reanalizăm aceste cantități.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”adică au crescut, da ?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”da, și prețul mi se pare exagerat față de contractul
existent”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”definiți termenul reînnnoire, ca să înțeleg la ce vă referiți”.
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”se va scoate din nou la licitație, în luna noiembrie”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”deci nu este o reînnoire, este un contract nou”.
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”nu este o reînnoire, este un contract nou”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ne-am lămurit”.

Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”știm foarte clar ce se întâmplă și cum funcționează
lucrurile”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați citit proiectul?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”da, am citit proiectul, am văzut calculele propuse.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați citit și fundamentarea prețurilor? Cum de s-a ajuns la acele
valori maximale? Bănuiesc că știți că acel contract presupune niște valori maximale, la care putem
ajunge pe perioada celor 3 ani.”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”tocmai de aceea propun să scoatem la licitație doar
pentru 1 an de zile, deoarece previziunea pe 3 ani, în condițiile actuale, nu se poate face.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vreți acuma să muncim 3 luni, la un caiet de sarcini, ca după 8
luni să muncim iar 3 luni, în fiecare an câte 3 luni pentru un contract nou. Oare nu credeți că în acest
caiet de sarcini, am avut în vedere toate lecțiile din ultima perioadă? Pe partea de salubrizare?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”eu am făcut o analiză la anii ce au fost, nu pot să fac o
analiză la anii ce vor urma. Văd că tonajul lunar colectat și depozitat la groapa de gunoi, se dublează
în acest an.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați văzut că și numărul străzilor a crescut?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”în noul contract crește cu aproximativ 10-15%, nu se
dublează.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”cu 20%. Crește și frecvența și numărul de coșuri”.
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”volumul îl putem face simplu, volumul cu numărul de
coșuri și vedem cantitatea de colectare. Matematic este simplu.”
D-na Tatomir Alina Mihaela – ”nu este vorba că se lugește 3 luni la un caiet de sarcini, pe care
îl avem în vigoare 8 luni. Predicțiile economice, în condiții de pandemie și pericolul în care suntem
din cauza scumpirilor, face ca această previziune să fie aproape imposibilă. Nu știm anul acesta ce va
fi anul viitor. Valoarea contractului este aproape 9 milioane de lei. În contextul în care contractul în
derulare, care are finalitate în luna noiembrie, este de aproape 5 milioane de lei. Dacă mergem pe o
previziune de creștere a prețurilor cu 30%, va trebui să facem și o paralelă la creșterea acestui contract.
Să-l creștem tot cu 30%. Predicția economică s-ar putea să nu mai fie valabilă peste 2 ani. Atunci va
trebui să ajungem la o reactualizare a contractului. Cam tot pe acolo ajungem.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”văd că lucrați cu procente mai mici, dincolo era cu
200% costul la facturi. Nu cresc și acolo facturile la strângerea gunoiului cu 200%-300% ? la energie,
la combustibil ?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”mai mult de 50% nu am auzit”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”la alt proiect ați spus că vor crește cu 200%, cu
încălzirea, cu energia. Mă gândeam că acele creșteri le suportă și firmele, companiile care desfășoară
servicii publice.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”la care articol din hotărâre faceți
amendamentul? Studiu de oportunitate, gestiune delegată, caietul de sarcini?”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – repetă amendamentul: ”la caietul de sarcini. Valoarea
contractului să fie de 7 milioane de lei și perioada de 1 an de zile. 7 milioane pe 3 ani, să se împărtă
la 3 ani și vom vedea valoarea pentru 1 an de zile, și modelul de contract.”
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot amendamentul formulat, care a fost
RESPINS cu 9 voturi Pentru și 12 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian, dl.
Consilier local Asandei Constantin Alexandru, dl. Consilier local Ciobanu Adrian, dl. Consilier local
Curelaru Ioan Iulian, d-na Consilier local Ene Aurora, dl. Consilier local Irimia Marius, 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 Mihai Florentin);
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială,
care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dna 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, dl.

Consilier local Tatomir Alina Mihaela, 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.
241 a Consiliului.

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 pentru modificarea Contractului nr. 31.125/06.11.2018 de delegare prin concesiune a
gestiunii activității ”Măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a
serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.28751 din 10.09.2021 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 adoptarea proiectului de
hotărâre.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în formă inițială,
care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dna 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, dl.
Consilier local Tatomir Alina Mihaela, 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.
242 a Consiliului.

II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert dorește să ia cuvântul.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”am rugămintea să fie pe scurt. Trebuie să ajung la ora
15 în altă ședință. Vă rog să mă iertați, trebuie să fiu acolo.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”rampele sunt inexistente, rupte, cresc ierburi pe ele.
Problemele acestea le au și persoanele cu handicap, care se deplasează cu ajutorul scaunului cu rotile.
Drept urmare, dorim ca până la următoarea ședință de Consiliu Local, cineva din cadrul primăriei, care
se ocupă de aceste trasee pietonale, să le parcurgă, chiar din cărucior, și să își noteze toate problemele
de infrastructură. Aici aș ruga chiar și dl. Viceprimar Alin Lehăduș…”
Dl. Viceprimar Alin Lehăduș - ”dl. Consilier local este membru în comisia rutieră, are colegi
acolo”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”nu sunt membru în comisia rutieră”.
Dl. Viceprimar Alin Lehăduș - ”aveți colegi acolo. Sunteți consilier local și aveți colegi acolo care
fac parte din comisia rutieră. Chiar astăzi la ora 15 avem această comisie. Ceea ce ați propus acum,
este tema comisiei rutiere, care se întrunește la ora 15. Vă aștept cu drag, puteți să-i spuneți și d-nei
consilier Luca Moise să vină să-și facă tema, eventual vă luați un cărucior de la spital, vă plimbați cu
el….”
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”d-le Viceprimar lăsați consilierii locali să
vorbească, poate așa luați la cunoștință și dumneavoastră de problemele reale din Piatra Neamț. Nu
este vorba de comisia rutieră, este vorba de o responsabilitate pe care o avem cu toții”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”d-na Moise, de ce nu ascultăm ? Mie mi-a-ți făcut
observații că nu v-am dat cuvântul după ce era închisă ședința. Ați adus în spațiul public o minciună
grosolană. S-a oprit atunci transmisia, există probe și o să vi le punem la dispoziție”.
D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”chiar vă rog”.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”acum intrați chiar și peste colegul dumneavoastră.
Lăsați-l să vorbească. Are o problemă.”

Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”rog până la ședința următoare să ni se prezinte această
listă și să se facă un calendar de rezolvare a acestor probleme. În principal dorim ca în cel mai scurt
timp să fie accesibile următoarele trasee pentru mamele care au copii mici și pentru persoanele cu
dizabilități. Am identificat 5 trasee: din Precista în centru, de la Orion spre centru, din zona 1 Mai spre
centru, accesul în Parcul Tineretului și accesul pe Platoul Curții Domnești, care este îngrozitor pentru
persoanele cu dizabilități și pentru mămicile cu copii în cărucior. Nu era nici o jignire, vă rog să mă
credeți. Și dumneavoastră d-le Viceprimar, aveți copii mici. Știți cum se circulă cu cărucior dublu.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”e o temă foarte concretă. Nu are sens să facem această
accesibilizare pe planul de mobilitate, pentru că se va modifica complet începând de anul viitor.
Suntem perfect conștienți de această datorie și misiune, care o avem. Nu este o temă a comisiei rutiere,
ci este o temă a întregii primării, a întregului executiv, a noastră, a tuturor. Mulțumesc pentru
abordare.”
Dl. Viceprimar Alin Lehăduș - ”tot ceea ce ați citit de pe acel înscris pe care îl aveți, dacă aveți
posibilitatea, ori pe suport electronic, ori scris, să pot să parcurg în întregime și să vedem ce soluții
există. Abordarea asta la sfârșit de ședință, să ni se prezinte până la …nu o înțeleg. O să găsim soluții
și vă mulțumesc așa cum ați evidențiat, mă confrunt cu această problemă. Dl. Președinte de ședință a
spus că la ora 15 avem o altă ședință, este comisia rutieră.”
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Obreja Mihai – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–
Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului –
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