MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 34887 din 20.10.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 21.10.2021 în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, desfășurată on-line

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.2054 din 18.10.2021, 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 prezenți on-line: dl. Andrei Carabelea – Primarul Municipiului, dl. Alin Ștefan
Lehăduș - Viceprimarul Municipiului, dl. Irimia Marius Ioan - Viceprimarul Municipiului și 18
consilieri locali. Lipsesc: dl. Consilier local Enache Ciprian și d-na Consilier local Luca Moise
Florentina.
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, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, dl. Vlad
Postolică - Șef Serviciu GIS IT, dl. Gabriel Muraru - Șef Birou Comunicare și un reprezentat al massmediei audiovizuale.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt
prezenți 20 de consilieri locali, astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Consilier local Alui Gheorghe Adrian propune Consiliului Local un moment de reculegere
în semn de omagiu pentru dl. Cornel Nicoară, actor și fost Director al Teatrului Tineretului din Piatra
Neamț.
Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre nr.4
și nr.5.
Obreja Mihai - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu modificările și
completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert cere președintelui de ședință dreptul la cuvânt, la
pct.II de pe ordinea de zi - Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului.
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia cere președintelui de ședință dreptul la cuvânt, la pct.II
de pe ordinea de zi - Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului.

I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe
anul 2021;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în Piatra
Neamț, str. Petru Rareș nr.3 (fost nr.1), jud. Neamț;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente
obiectivului de investiții Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamțetapa a III-a;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
4.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren situat în
strada Lunca Bistriței nr.101, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții ”Proiect tip- Construire creșă mică în municipiul Piatra Neamț”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
5.HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren situat în
strada Mihai Viteazu, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
”Proiect tip- Construire creșă medie în municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul”;
- iniţiator – Primar Andrei Carabelea
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.122 din 18.10.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Comisia de specialitate nr.1 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 și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea
Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local
Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
260 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2021;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.122 din 18.10.2021 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 12 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea
Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local
Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
260 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul situat în Piatra Neamț, str.
Petru Rareș nr.3 (fost nr.1), jud. Neamț;

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.31.623 din 5.10.2021 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 12 voturi Pentru și 8 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl.
Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Mihalcea
Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius, dl. Consilier local
Șerban Valentin și d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
261 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de
investiții Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Piatra Neamt-etapa a III-a;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.118 din 18.10.2021 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.
262 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren situat în strada Lunca Bistriței
nr.101, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tipConstruire creșă mică în municipiul Piatra Neamț”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.225 din 19.10.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
263 a Consiliului.
Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului imobil teren situat în strada Mihai Viteazu,
precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire
creșă medie în municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.33.315 din 19.10.2021 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Tehnică;
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 unanimitate de voturi;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
264 a Consiliului.

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian cere președintelui de ședință dreptul la cuvânt, după
intervențiile d-lui consilier local Minuț Eduard Robert și Novac Marius Gruia.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert –”am două întrebări pentru domnul Primar.
1. Ce probleme a descoperit persoana însărcinată de primărie cu inventarierea podurilor și
podețelor din orașul Piatra Neamț? Știm că s-a făcut o inventariere a acestora și dorim să știm și noi ce
probleme s-au identificat și ce soluții propune domnul primar.
2. Ce soluții s-au găsit pentru trotuarele distruse, denivelate, inclusiv rampele pentru persoane
cu dizabilități? Mulțumesc.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia –”în urma unor postări în mediul on-line, am observat
că s-a inaugurat sau s-a pornit acel proiect european în legătură cu stațiile de autobuz. Știu că este un
proiect al vechii administrații. După un calcul strict aritmetic, un proiect de 4.800.000 de euro, se pare
că sunt vreo 80 de stații, care vor fi puse în funcțiune. Făcând o medie aritmetică, repet, se ajunge la
60.000 de euro pe stație. Multă parte din presă s-a sesizat că acest cost este cam mare. Domnule Primar
o stație chiar costă 60.000 de euro? Și dacă da, de ce? ”
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”întrebarea mea este referitoare la puntea de la ștrand.
Domnule Primar, când estimați că vor începe lucrările de reparare și care ar fi termenul de finalizare al
acestor lucrări. Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu mă deranjează deloc aceste întrebări. Sunt întrebări firești.
Singurul lucru care mă surprinde este: de ce nu s-au pus aceste întrebări până astăzi. Cu privire la
problema podurilor de pe raza municipiului Piatra Neamț, încă de la începutul anului am solicitat
expertiză tehnică a tuturor podurilor, care au semne vizibile de degradare, două dintre ele fiind și
subiectul unei ședințe a comitetului local pentru situații de urgență. Ne referim aici la podul de la
Căprioara și puntea de la Ștrand. Evaluarea va fi făcută de colegii din aparatul de specialitate și am să
vin cu un răspuns detaliat. Am să solicit un raport cu privire la toate podurile de pe raza orașului.
În ceea ce privește trotuarele, este o întrebare pe care o tot auzim de 10 ani încoace. De la
începutul lunii iulie am început o campanie, un program de reabilitare trotuare, care se mișcă destul de
lent, pentru că acestea ne sunt resursele astăzi și pentru că nu putem să ne suprapunem cu investiții
care vor fi urmate de modernizarea în planul de mobilitate. Vom avea un calendar. Cert este că pe
partea de reabilitare trotuare se va lucra chiar și pe timpul sezonului rece, atâta timp cât nu este zăpadă
și gheață.
Cu privire la stațiile de așteptare, am să vă dau un deviz detaliat. Am să-l solicit colegilor de la
D.D.I.P., pentru a justifica costul fiecărei stații. Dacă este să împărțim valoarea integrală a proiectului,
dar nu știu dacă este rezonabil să facă calculul un consilier local, pentru că îmi imaginez ca nu aveți
cunoștințe despre ce înseamnă managementul proiectului și costuri distribuite pe diverse tipuri de
activități. Costul unei stații ajunge la o valoare cu TVA, în jurul sumei de 31.000 de euro. Este vorba
despre un contract, căci atât s-a putut realiza înaintea mandatului meu, o licitație care s-a soldat cu un
contract, care a dus la această valoare per stație. Motiv pentru care eu nu pot interveni asupra tipului,
furnizorului și asupra caracteristicilor tehnice, care fac referire la funcțiile stației. 30.000 de euro sunt
valorile care acoperă canalizațiile, care se fac pentru conectarea stațiilor într-un centru de comandă, un
centru operativ, aplicații, costuri de operare și costuri de asistență tehnică și management în proiect.
Voi veni cu o detaliere clară a acestor costuri.”
Dl. Consilier local Novac Marius Gruia – ”Mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”Cu multă plăcere.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”30.000 de euro doar pentru conectarea acestor stații?
Pentru o stație sau pentru toate stațiile?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”Pentru toate stațiile. Jumătate din valoarea proiectului se duce pe
asistență tehnică, management, șanțuri, costuri de operare, costuri cu crearea de aplicații mobile, care
de asemenea să fie conectată la stația de așteptare și așa mai departe.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”dacă tot ați avut bunăvoința să ne răspundeți la
întrebări, aș mai avea o întrebare, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor. Când estimați că vor
începe lucrările de reamenajare a fostei grădini zoologice și care este termenul maxim de finalizare.”

Dl. Primar Andrei Carabelea – ”În momentul de față, lansăm licitația pentru proiectare. Sunt niște
probleme cadastrale, probleme care sunt moștenite și care acum se rezolvă. Sunt zeci de astfel de
situații asupra multor obiective de investiții, pe care le avem la nivelul municipiului Piatra Neamț și nu
pot scoate în faza de proiectare obiective de investiții care nu au documentația cadastrală în regulă.
Estimăm că în două săptămâni vom putea face acest pas. Urmează să avem proiectare, cu tema de
proiectare finalizată, iar până la finalul lunii decembrie sperăm să avem și proiectarea și astfel pe
bugetul de anul acesta să putem iniția contractul de execuție și la jumătatea anului viitor mi-aș dori să
avem o grădină zoo gata să primească vizitatori. De fapt nu grădina zoo, ci grădina publică Nicu
Albu.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”Vă mulțumesc”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”Cu privire la întrebarea despre puntea ștrand, este aproximativ
aceeași situație, pentru că acum pregătim licitația pentru proiectare și mi-aș dori ca având proiectul
tehnic până la sfârșitul anului să putem demara procedura de execuție a lucrărilor.”
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”Va fi o punte nouă sau o reabilitare a acesteia existente?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”Va fi o punte nouă. Pentru că o reabilitare este o reparație, care
presupune o uzură deja existentă și prefer să nu mai peticim, ci să venim cu un proiect care să fie
emblematic pentru municipiul Piatra Neamț. Este nevoie și de o soluție tehnică în spatele acestei
dorințe. Mai întâi trebuie să avem o estimare clară a costurilor.”
Dl. Consilier local Teodorescu Constantin – ” Cum va fi ședința următoare a consiliului local?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”Mulțumesc d-lui consilier local Teodorescu Constantin. Îmi
doresc ca săptămâna viitoare să facem ședința cu prezență fizică. Vă rog pe cât posibil să nu vă
planificați plecări în afara orașului și să ne vedem la ora stabilită, la ora 14:00, joia viitoare. Voi anunța
locul desfășurării ședinței, pentru că având în vedere condițiile pandemiei, să evităm să ținem ședința
în sala de ședințe a Consiliului Local. Voi reveni cu informații și cu un convocator imediat ce am
locația stabilită.”
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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