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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 17.05.2021 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.756 din 06.05.2021, modificată și completată prin Dispozițiile 

Primarului nr.773 din 10.05.2021 și nr.807 din 13.05.2021, 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 20 consilieri 

locali. Lipsește: dl. Consilier local Filip Cezar Constantin. 

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 mass-

mediei audiovizuale. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt 

prezenți 20 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Primar Andrei Carabelea – informează Consiliul Local că ordinea de zi a fost suplimentată 

cu proiectele de hotărâre de la nr.4 la nr.7, prin Dispozițiile Primarului nr.773 din 10.05.2021 și nr.807 

din 13.05.2021, iar proiectul de hotărâre nr.1 a fost retras de pe ordinea de zi. 

D-na consilier local Luca Moise Florentina solicită președintelui de ședință înscrierea la 

cuvânt, la punctul II - Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului de pe ordinea de zi. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință aprobă solicitarea d-nei consilier local Luca Moise 

Florentina. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

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

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 
  1.HOTĂRÂRE privind desemnarea unor consilieri locali în comisia pentru analiza și 

asigurarea fluidizării circulației rutiere în municipiul Piatra Neamț; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul privat al statului și din 

administrarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în domeniul public și în administrarea 

Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț a două imobile situate în municipiul Piatra Neamț, 

Aleea Migdalelor nr.2; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 



  3.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Piatra Neamț la programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării  de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local  al d-lui Filip Cezar Constantin și declararea locului vacant; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 5.HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL nr.104 din 22.04.2021 privind declanșarea procedurii 

de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale la care unitatea 

administrativ teritorială are calitatea de acționar/asociat; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 6.HOTĂRÂRE privind renegocierea și încheierea actelor adiționale la contractele de credit 

nr.13092/504/2005 și nr.262/8926/2007 încheiate cu BCR; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

anul 2021; 

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

        

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

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

hotărâre nr.2 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul privat al statului și din administrarea 

Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași în domeniul public al municipiului Piatra Neamț și în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț a unor imobile situate în municipiul 

Piatra Neamț, Aleea Migdalelor nr.2; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.13897 din 06.05.2021 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 unanimitate de voturi; 

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

124 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.3 privind aprobarea participării Municipiului Piatra Neamț la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național 2020-2024; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.13967 din 07.05.2021 emis de 

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

Administrativă; 

 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. 

125 a Consiliului. 
 

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

hotărâre nr.4 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-

lui Filip Cezar Constantin și declararea locului vacant; 



 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14284 din 11.05.2021 emis de 

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

Administrație Publică și Juridic; 

 Comisia de specialitate nr.5 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 unanimitate de voturi; 

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

126 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind rectificarea HCL nr.104 din 22.04.2021 privind declanșarea procedurii de selecție 

a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale la care unitatea administrativ 

teritorială are calitatea de acționar/asociat; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14428 din 11.05.2021 emis de 

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

Resurse Umane și Guvernanța Corporativă; 

 Comisiile de specialitate 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. 

127 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind renegocierea și încheierea actelor adiționale la contractele de credit 

nr.13092/504/2005 și nr.262/8926/2007 încheiate cu BCR; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14752 din 13.05.2021 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 unanimitate de voturi; 

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

128 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2021; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.14755 din 13.05.2021 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 unanimitate de voturi; 

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

129 a Consiliului. 

 

 

 

 

 

II.Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 



 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am câteva aspecte de comunicat și mă adresez  

d-lui Primar.  Subsemnata Florentina Luca Moise, consilier PSD în cadrul Consiliului Local Piatra 

Neamț, în temeiul dispozițiilor art.218 coroborat cu art.226 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele: 

1. În temeiul cărui articol de lege consilierii locali Irimia Marius și Lehăduș Alin ocupă în 

continuare birourile de viceprimari din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț? Precizez că 

aceștia sunt suspendați din funcțiile de viceprimari pe perioada litigiului cu Instituția Prefectului 

Județului Neamț, ceea ce face să le fie suspendată și activitatea din cadrul executivului. 

2. Cine a întocmit, avizat și aprobat punerea la dispoziție a logisticii pentru cei doi 

consilieri local? Mă refer aici la obiectele de inventar și/sau mijloace fixe pe care le utilizează, puse la 

dispoziție din patrimoniu, respectiv inventarul bunurilor municipalității. Punctual, vreau să îmi puneți 

la dispoziție o listă a tuturor obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, pe cele două locuri de 

folosință, respectiv cele două birouri de viceprimari. 

3.      Cine a semnat că a primit în folosință bunurile de la punctul 2 și în ce calitate? 

4. Care este calitatea în virtutea căreia își desfășoară activitatea Irimia Marius și Lehăduș 

Alin în cadrul executivului pietrean? Există vreo formă contractuală încheiată între primar și aceștia? 

Dacă DA, vă rog să îmi prezentați natura contractului încheiat aferent vreunui post din cele 

238, aprobate din Organigrama Primăriei Municipiului Piatra – Neamț. Menționez că postul de 

”Consilier onorific”, despre care se vorbește în spațiul public, nu se regăsește nicăieri în conținutul 

organigramei aprobate de către deliberativ. Vă rog să îmi indicați, în concret, pozițiile din statul de 

funcții pentru aceste două posturi. 

În același timp, în conformitate cu prevederile art.13 lit.b) din Legea nr.319 din 2006 a 

securității în muncă, vă solicit să îmi puneți la dispoziție o copie a fișei postului, unde sunt inserate, pe 

lângă atribuțiile și răspunderile corespunzătoare formei și tipului de raport juridic încheiat și sarcinile 

din domeniul securității și sănătății în muncă. A se avea în vedere că, în sensul legii, orice persoană 

care stabilește relații contractuale cu un angajator (salariat, funcționar public, demnitar, voluntar, 

student, elev practicant, ucenic și oricare alt participant la procesul de muncă), așa cum este prevăzut 

în  dispozițiile art.5 în același act normativ, trebuie să aibă o fișă a postului, în care să fie inserate 

atribuții și responsabilități, inclusiv cele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 

În același context, precizați și când s-a efectuat ultimul instructaj SSM pentru aceste două 

persoane care desfășoară activități în sediul primăriei. 

Dacă NU există niciun act juridic în virtutea căruia cei doi consilieri local ar exercita 

atribuții, în mod legal, în cadrul executivului primăriei Piatra Neamț, concomitent cu funcția de 

consilier local, apreciez că se impune să sesizați organele abilitate și să intrați în legalitate. 

În același timp, consider că se impune să verificați, în regim de urgență, incidența oricărei 

posibilități a existenței elementelor constitutive prevăzute de art.258 Cod Penal – Uzurparea de calități 

oficiale. Solicit acest răspuns de la dl. Primar Andrei Carabelea. Am trimis documentul spre 

înregistrare pe mailul instituției. Vă mulțumesc.” 

Dl. Primar Andrei Carabelea – ”acum am să vă dau un răspuns, care că vină cu o ofertă de 

nerefuzat pentru dumneavoastră și vă fac aceeași invitație să vă implicați ca și consilier onorific, 

asumându-vă un rol îndreptățit ca și consilier local și nu trebuie semnat nici un document pentru asta. 

Am să vă transmit răspunsul meu la această solicitare. Vă mulțumesc.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”acesta a fost răspunsul dumneavoatră?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă ofer posibilitatea să vă implicați cu aceeași dedicare.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”în calitate de ce?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în calitate de consilier local”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”în aparatul executiv al Primarului?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea - ”ca și oameni care ajută în decongestionarea unor activități de 

foarte mare imporatnță pentru public.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”și ca ce să vin acolo? Că eu vin de mâine.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ca și consilier local. Dacă doriți vă fac consilier onorific, la fel 

cum i-am făcut pe domnii Lehăduș și Irimia.” 



 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mulțumesc. De mâine o să vin la primărie.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”puteți veni de astăzi.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”vom veni prin rotație cu toții. Voluntari.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea –”vă aștept de îndată ce încheiați raporturile de muncă”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”avem aceeași calitate ca și colegii”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă aștept cu mult drag și cu toată disponibilitatea colegială de a 

colabora pe proiectele de dezvoltare ale orașului”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mulțumesc”. 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”știți la fel de bine ca și mine, că cele două persoane 

nu apar nici în statul de funcții, nici in statele de salarizare. Nu apar nicăieri. Dar ați dorit astăzi o 

declarație politică, este loc in ședințele de consiliu local și de așa ceva.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am făcut o declarație pentru cetățenii 

municipiului Piatra Neamț. Trebuie să-mi respect cetățenii care n-au votat și nu l-au votat.” 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”foarte bine, e frumos ceea ce faceți” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”o să ne întâlnim dl. Obreja. Nu vreți să ne 

întâlnim așa prin rotație?” 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”puteți să mă sunați. Când veniți dumneavoastră, 

vin și eu. Ajutăm împreună aparatul primarului. Din partea mea există disponibilitate în afara 

programului. Cu ocazia aceasta au aflat și cetățenii municipiului Piatra Neamț că sunt persoane care 

vor să ajute chiar și atunci când nu  sunt pe o funcție. Îmi pare rău că ați creat un subiect aproape inutil. 

Cei doi, la ora aceasta nu sunt viceprimari, nu încasează retribuție de viceprimari, nu beneficiază de 

mașină, de spații”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”cum își desfășoară activitatea?” 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”sunt consilieri locali, care vor să stea mai mult prin 

primărie, să ajute. Și eu o să îmi fac timp, să ajut mai mult acolo unde este cazul. Puteți face la fel și 

dumneavoastră și oricare dintre colegii noștri, membri din Consiliul Local, să ajute mai mult în 

activitatea executivului”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mă interesează statutul de consilier onorific al 

primarului.” 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”dacă doriți diplomă de consilier local, că văd că se 

caută foarte mult diplomele”. 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”diplomele se dau după muncă, d-le Obreja”. 

 Dl. Mihai Obreja – Președinte de sedință – ”o să dăm și diplome la cei care se implică mai 

mult”. 

  

 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– SS Indescifrabil 

 

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

 

 
 

 

 
Ds.II/1 ex./NP/26.05.2021 

 

 


