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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28.06.2021 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

  

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.1, 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 

Dispoziţia Primarului nr.1142 din 22.06.2021, 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 22 

consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Grigoraș Adrian. 

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, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și un 

reprezentat al mass-mediei audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe 

lucrările.  

Dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al Municipiului - supune la vot procesul verbal 

al ședinței ordinare din 27.05.2021, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Andrei Carabelea menționează că proiectele de hotărâre nr.12, nr.13 și nr.14 sunt 

suplimentate pe ordinea de zi. 

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

completările ulterioare. 

Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”d-le Președinte supuneți la vot suplimentarea 

ordinii de zi și apoi ordinea de zi suplimentată” 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință- supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care a 

fost aprobată cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, 

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier 

local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius 

Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier 

local Tilea Andrei). 

D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu se respectă Codul Administrativ. Suntem 

anunțați pe ultima sută de metri și nu mai suntem de acord cu suplimentări decât atunci când se 

impune, pentru situații de urgență”. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”am reținut opinia dumneavoastră”. 

D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”deratizarea este o problemă cunoscută, nu 

trebuie să suplimentăm ordinea de zi pentru a se deratiza sau pentru a se îngriji municipiul Piatra 

Neamț”. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”de ce d-na Moise ? Nu e bine că deratizăm ?” 



D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”lucrurile le facem din timp, nu cu o oră 

înainte”. 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”vă rog să intervenim pe rând”. 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dl. Primar dacă vroia să facă deratizarea și 

dezinsecția în orașul Piatra Neamț, trebuia să intre în Consiliul Local cu un proiect de hotărâre, 

după care semna contractul. Luna aceasta am avut destule ședințe în care puteam vota acest proiect. 

Mulțumesc.” 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”s-a votat și altădată exact la fel, dar nu este 

nimic.” 

D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”am atras atenția de nenumărate ori vis-avis 

de ponderea proiectelor de hotărâre care vin în ședințe extrem de târziu. Vreau să aveți în vedere că 

nu suntem împotriva deratizării. Am discutat cu cei de la SC Salubritas SA și s-a semnat contractul 

de acum 2 săptămâni, timp în care ne-am întâlnit și în alte ședinte de consiliu local. Proiectul de 

hotărâre ar fi putut să ajungă la comisia de specialitate, dar din păcate a ajuns după ce comisia s-a 

întrunit. Am făcut această mențiune și pe procesul verbal al comisiei. Foarte multe voci vor fi 

vocale în ceea ce privește atitudinea noastră, dar trebuie să aveți în vedere că deși sunt 3 zile 

înaintea ședinței, proiectul de hotărâre ne-a fost comunicat vineri, după ce funcționarii primăriei 

erau deja plecați. Deși am cerut clarificări, până în acest moment acestea nu au venit. Astfel, 

suntem nevoiți să sancționăm într-un fel sau altul această poziție de neglijență, în ceea ce privește 

solicitările consilierilor locali. V-aș ruga acum, în ședință publică, să aveți în vedere faptul că 

proiectele trebuie depuse în termenul legal. Sâmbătă și duminică avem și noi libertatea de a nu citi 

proiectele sau de a le analiza în timpul unei ședințe de comisii atunci când suntem cu toții. Acesta 

este și punctul nostru de vedere al consilierilor PSD-PMP. Drept urmare v-aș ruga să aveți în 

vedere în mod expres această solicitare a noastră. Sunt 3 proiecte de hotărâre, nr.12, nr.13 și nr.14 

și la toate veți avea același refuz din partea noastră, pentru că deși sunt pe masa dumneavoastră de 

mai mult timp, nu ni le-ați pus la dispoziție.Vă mulțumesc.” 

Dl. Primar Andrei Carabelea – ”îl rog pe dl. Gavrilescu să fie mai atent atunci când 

participă la ședință, pentru că după documentația aferentă contractului de dezinfecție, dezinsecție și 

deratizare a fost supusă votului în luna aprilie. Mulțumesc frumos.” 

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

completările ulterioare, care a fost aprobată cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier 

local Florescu Purcariu Liviu, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca 

Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. 

Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local 

Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei). 

  

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

 

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

anul 2021; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu SMS FLUX SRL, în 

vederea implementării la nivelul administrației publice locale a platformei CityBpm; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

  3.HOTĂRÂRE privind organizarea concursului de idei “Imersiune” în peisajul Cozla  - 

Transformarea Grădinii Zoologice din Piatra Neamț în Grădină publică emblematică; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 4.HOTĂRÂRE privind organizarea festivalului de filme de scurt metraj Filmul de Piatra 

ediția #13; 

 -       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 



 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile 

de educație timpurie antepreșcolară în anul 2021-2022; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

7.HOTĂRÂRE privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară, în ciclul septembrie 2021-iulie 2022; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 

domeniul public; 

  -          Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

9.HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de prestări servicii nr.29395 din 10.07.2015, 

încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act  adițional la Acordul General de Cooperare, 

nr.11663 /06.05.2021, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu” București; 

- Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

11.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special pentru modificarea și completarea 

Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în 

municipiul Piatra Neamț și a tarifelor aferente prestării serviciului;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 124021, precum 

și a cheltuielilor aferente acestuia;  

-       Inițiator –Primar Andrei Carabelea 

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Investiții în infrastructura educațională 

gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Municipiul Piatra Neamț” – cod SMIS 124049 și a 

cheltuielilor aferente acestuia;  

-       Inițiator –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.19415 din 22.06.2021 emis 

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

Direcția Economică; 

 Comisia de specialitate nr.1 a avizat nefavorabil și propun respingerea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”nu mi se pare oportună mișcarea acestor bani, 

de la obiectivul drum Cozla către Ștrand. Este adevărat că ambele obiective sunt foarte importante. 

Cozla este un obiectiv pe care cu toții am promis că o să-l dezvoltăm. La rectificarea bugetară, la 

votarea bugetului, am fost cu toții de acord că acești bani trebuie să meargă către acel sector de 

drum și mi se pare incorect față de colegii noștri care au venit cu această propunere și cu acest 

amendament la proiectul de hotărâre cu bugetul, să mutăm banii dintr-o parte în alta. Orașul este 

plin de buruieni și presa ne critică permanent, cetățenii ne critică permanent. Mai mutăm 100.000 

de lei de la spații verzi către stadion. Nu știu dacă este un lucru bun, fiindcă și stadionul este un 

simbol, emblema orașului și trebuie să avem grijă de el. Trebuie găsite alte variante din punctul 

meu de vedere. Din acest motiv avizul comisiei a fost negativ.” 



 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”am înțeles că ambele obiective sunt importante 

și mă bucură poziția dumneavoastră”. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”având în vedere că această propunere la 

buget a venit din partea grupului PSD-PMP-ALDE și luând în considerare că de curând ați avut 

vizita    d-lui Câțu în județ, presupun că acești bani la ștrand se duc …pentru ce d-le Obreja? îl 

întreb pe dl. Obreja pentru că este președinte de ședință”. 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”vă explic imediat, dar vă las să vă terminați dreptul la 

cuvânt, așa cum este și politicos” . 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina –” îl întreb pe dl. Obreja pentru că este 

președinte de ședință. Se poate să îmi dea un răspuns ?”. 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”vă răspund eu ca și inițiator al proiectului. Terminați ce aveți 

de vorbit și apoi vă explic”. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu mi se pare corect ca suma de bani să fie 

mutată în altă parte. În campania electorală a fost o prioritate pentru noi toți, care astăzi suntem în 

consiliu local. Nu se poate să luăm banii de la acel drum, în condițiile în care noi lucrăm la un 

proiect de hotărâre, pentru că a fost aprobat un buget cu unanimitate și să îi ducem la ștrandul 

municipal. Dacă există o calamitate, Guvernul poate să aloce acești bani. Sunteți la guvernare, dl. 

Câțu a fost în județ, puteați să cereți în conferința de presă, să-i faceți cunoscută această problemă.” 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”nu sunt adeptul reparațiilor după calamitate, prefer să previn 

orice astfel de situație. Având în vedere ploile din ultimele săptămâni, deci riscul iminent al  

producerii unor viituri în zonă, consider că este de datoria noastră să realizăm acele intervenții, 

acele reparații, care ne pot ajuta să prevenim anumite riscuri. În ștrand s-au realizat niște investiții, 

pe care vreau să le protejez și ar fi complet ineficient să așteptăm să se producă o calamitate, pentru 

ca apoi să cerem bani de la guvern. Știți care este ordinea lucrurilor. Vă propun și vă sugerez să 

priviți această soluție ca fiind una provizorie, temporară până la rectificarea bugetară. Conform 

calendarului bugetar nu putem face mutări de la un capitol bugetar la altul, decât după rectificarea 

bugetului național. Astfel, pentru a face această intervenție de maximă urgență în ștrand, pentru a 

crește capacitatea rigolei de acolo, trebuie să găsim o soluție internă, în cadrul aceluiași capitol. Îmi 

iau acest angajament în fața dumneavoastră și a pietrenilor și a celor direct interesați pentru 

realizarea acelui drum, ca la prima rectificare bugetară vom face această reparație și vom muta 

înapoi banii, așa cum am discutat pe data de 22 aprilie. Îmi voi respecta angajamentul dat atunci. 

Acceptăm acest compromis de moment, nimic altceva.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”Mulțumesc de intervenție. Aș avea ceva de 

completat. Este foarte bună expunerea dumneavoastră pe plan electoral, dar nu și administrativ. 

Primarul trebuie să aducă banii, nu să mute banii de la un capitol la altul. Și cu asta am spus tot.” 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”acum aceasta este soluția de moment. Vom aduce și banii 

necesari pentru alte investiții mult mai mărețe decât aceasta.” 

 Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil și propune adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Mihalcea Cristian propune următorul amendament: ”alocarea sumei de 

150.000 lei, necesară pentru reparații capitale în Ștrandul Municipiului, să se facă din capitolul 

67.02 poziția B4 – Reamenajare Parc Public Nicu Albu”. 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”rog colegii de la Direcția Economică să verifice dacă este 

posibilă această mutare”. 

 D-na Simona Varganici - Șef Serviciu Buget, Guvernanță Corporativă – ”în acest moment 

la capitolul 67.02 poziția B4 nu sunt angajate cheltuieli, teoretic se poate lua de aici această sumă.” 

 Dl.Primar Andrei Carabelea – ”dacă există această soluție, eu sunt de acord cu ea.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot amendamentul formulat de dl. 

Consilier local Mihalcea Cristian, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință –supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 171 a Consiliului. 

 



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

hotărâre nr.2 pentru încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu SMS FLUX SRL, în vederea 

implementării la nivelul administrației publice locale a platformei CityBpm; 

Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.18689 din 16.06.2021 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.4 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 14 voturi Pentru și 8 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț 

Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na 

Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 172 a Consiliului. 

   

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

hotărâre nr.3 privind organizarea concursului de idei ”Imersiune” în peisajul Cozla – Transformarea 

Grădinii Zoologice din Piatra Neamț în Grădină publică emblematică;  

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19597 din 23.06.2021 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ” nu demult s-a aprobat un proiect de hotărâre de 

asociere cu Universitatea ”Ion Mincu” din București, cu implicație zero din partea primăriei Piatra 

Neamț. Acum dumneavoastră propuneți suma de 17.000 lei din bugetul local cap. 67.02 – Cultură, 

religie și recreere, pentru a acoperi cheltuielile de transport și masă pentru 30 de persoane de la 

Universitatea ”Ion Mincu” din București. Mai bine zis o vacanță la Piatra Neamț, gratis. Propun să 

se organizeze un concurs pe plan local cu toți arhitecții doritori din Piatra Neamț, care doresc să-și 

aducă contribuția la realizarea acestui proiect”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”deci propuneți alt proiect, ca să înțeleg”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”fiecare arhitect din Piatra Neamț se poate implica în acest 

concurs de soluții și probabil nu va trebui să asigurăm aceste costuri de deplasare, de masă și de 

cazare. Consider că ar trebui să punem în valoare acest parteneriat încheiat cu Universitatea ”Ion 

Mincu”. Acești studenți nu vor veni în vacanță la Piatra Neamț, ci vor lucra punctual pe mai multe 

proiecte, principalul proiect fiind acesta de a găsi soluții tehnice pentru grădina publică. Nu este 

altceva, nu ne cereți acum ca studenții să-și plătească drumul și cazarea si masa. S-ar putea să nu 

mai prezinte suficient interes, odată ce ei vor lucra în beneficiul comunității. Măcar aceste cheltuieli 

logistice putem să le acoperim. Mulțumesc.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”sunt în asentimentul colegului meu Eduard 

Minuț, cu ceea ce a expus. Atâta timp cât municipalitatea nu oferă bursele copiilor în Piatra Neamț, 

am avut o serie de premianți și dl. Obreja ar trebui să fie primul susținător al olimpicilor și al celor 

care au rezultate pozitive și ne mândrim cu o resursă școlară deosebită în municipiul Piatra Neamț. 

Nu toți copiii au ajuns în posesia burselor. Nu avem nimic împotriva asocierii cu universitatea, ca 

atare am votat proiectul de hotarâre cu asocierea. Dar nu ni s-a spus nimic despre acest aspect. 

Acum dăm 17.000 lei pentru cazare, masă și transport. Ar trebui să intervenim asupra acestui 

proiect și să găsim o altă soluție pentru ca să dăm viață respectivei locații. Nu știu despre ce alte 

proiecte mai vorbiți dumneavoastră, pentru că nu ni le-ați prezentat. Că sunt bune, că sunt rele vom 

vedea la momentul potrivit. Acum vorbim despre proiectul pe care ni l-ați propus. Nu spunem că 

este un proiect prost, ci spunem că nu am știut de suma de 17.000 lei. Că vor veni aici și vom avea 

nevoie de transport, masă și cazare. Acești bani, din punctul nostru de vedere, ar fi bine să fie 

organizați altfel. Poate facem un concurs și se plătește cel mai bun proiect. Ce garanție avem noi 

sau cetățenii, că în urma plăților respective de transport, masă și cazare, o să avem cel mai bun 



proiect. Vorbim despre niște sume pe care le cheltuim fără a avea viziunea viitorului, nu știm dacă 

sunt bani în bugetul municipiului Piatra Neamț, pentru a realiza acel proiect. Sunt aspecte care 

trebuie lămurite și asta a vrut să transmită colegul meu Eduard Minuț. Mulțumesc.” 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - ”e bine să nu mințim în spațiul public. 

Dumneavoastră sunteți profesor de carieră, așa afirmați și așa o fi. Nu pun eu sub semnul întrebării 

în cadrul acestei ședințe. Municipiul Piatra Neamț și copiii din Piatra Neamț beneficiază în acest an 

de cea mai mare sumă pentru bursele școlare, care a fost acordată vreodată. Uitați-vă puțin câți bani 

au venit prin Primăria Piatra Neamț de la guvernul…… ultimul să zicem, Dăncilă. Banii au mers 

către școli, știți foarte bine că am votat un buget, cele 2,8 milioane lei în baza execuției de la 

31.12.2020. Prin primărie tranzitează banii de la trezorerie, către unitățile școlare. Am văzut 

declarația demagogică că nu au primit elevii burse. Au primit. Chiar astăzi am mai semnat pentru 

zona Roman o redistribuire a sumelor la solicitarea unităților școlare din zonă. De la Piatra Neamț 

nu am primit nimic încă, pentru că încă se fac plăți. Știți foarte bine când am votat bugetul. Bugetul 

a fost aprobat târziu. S-au realizat situații școli, bursele merg pe un regulament, sumele merg către 

școli. Repartizarea acolo se face în baza HG nr.1.064. Dacă așezăm toate aceste lucruri, o să 

înțelegeți inclusiv dumneavoastră, că nu e bine să facem un subiect de manipulare politică grosieră 

pe subiectul acesta, burse școlare. Copiii din municipiul Piatra Neamț, care îndeplinesc condiții și 

în limita sumelor care au ajuns la școli, vor primi burse. Olimpicii, d-na Luca Moise profesor de 

carieră….” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu faceți campanie electorală, suntem într-o 

ședință de consiliu local”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”nu mă întrerupeți, am și eu dreptul la o 

explicație”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”aici are dreptate, d-na Moise a deschis subiectul pentru că 

doar dumneaei are voie să facă campanie electorală în ședințele de consiliu local. Eu zic să 

încheiem subiectul și să nu îi dăm această satisfacție. Propun să mergem mai departe cu ședința”. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”vorbim de sumele alocate de guvernul 

actual”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”da, guvernul a alocat o sumă de 15 milioane 

pentru bursele elevilor din județul Neamț. Anul acesta, pentru că sunteți profesor de carieră, nu am 

avut olimpiade în calendarul ministerului. Noi toți am gândit foarte bine și am premiat performanța 

la nivelul municipiului Piatra Neamț, unde dumneavoastră nu ați participat deși ați fost invitată.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”vorbim de masă, cazare și transport, bani la 

buget nu sunt. Grupul PSD-PMP când am votat, ați spus că vor veni voluntari”. 

 Dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian – ”aș ruga-o pe colega noastră, d-na Luca Moise 

să nu mai folosească sintagma PSD-ALDE. Faptul că suntem de acord pe anumite proiecte, este un 

lucru  bun. Sunt de acord cu antevorbitorii. Dacă este un concurs, nu mi se pare corect să îl plătim. 

Dacă s-ar fi numit premierea concursului, poate ar fi fost o altă discuție. S-ar putea la finalul acestui 

concurs să nu existe nici un proiect. Atunci ce facem? Cheltuim 17.000 lei și nu am obținut nimic. 

Mai mult decât atât, va rog frumos d-le Primar să vorbiți cu aparatul de specialitate și când faceți 

un proiect pentru cofinanțare și nu  numai, să fie foarte explicit și să nu mai treacă cuvântul 

«aproximativ» în notele de fundamentare. Nu votăm sume aproximative, votăm sume pe care le 

știm, fără a lăsa loc de interpretări. Vă mulțumesc frumos.” 

 Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”unii colegi consideră că voluntariat nu 

presupune nici un fel de cost. Mi se pare o chestie extraordinară să vină 30 de viitori arhitecți, cu 

energia și cu spiritul lor creativ. Pentru a ieși din această situație și pentru că nu este o sumă 

extraordinar de mare mă ofer să suport eu cheltuielile lor de transport, cazare și masă”. 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina –” Felicitări”. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – ”de acord și voi contribui și eu, poate și domnul 

Enache”. 

 Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”nu este nevoie, a fost în nume personal”. 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”înseamnă că avem amendament. 

Nu mai alocăm suma din proiect”. 



 Dl. consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”din punct de vedere legal nu știu cum s-ar putea 

face asta printr-un amendament. Discutăm totuși de bugetul primăriei” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”să retragă inițiatorul proiectul de pe ordinea 

de zi”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu este nevoie să retragem proiectul de pe ordinea de zi. 

Cer părerea colegilor din aparatul de specialitate al primarului. Din punctul meu de vedere, acest 

proiect poate trece fără alocarea de sume din partea primăriei. Dacă este corectă observația mea.” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”asta înseamnă un amendament. 

Schimbăm natura proiectului”. 

 Dl. Consilier local Ciobanu Adrian – ”faceți un amendament cu alocarea sumei de 1 leu 

pentru deplasarea celor 30 de voluntari” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”dl. Primar a cerut părerea specialiștilor. Se 

poate să primim părerea specialiștilor pentru această situație ?” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”poate fi un amendament în sensul 

modificării art.2 din proiectul de hotărâre nr.3: se modifică suma la cuantumul dorit, urmând ca 

ulterior, fără a avea nici o legătură cu proiectul de hotărâre să existe o sponsorizare din partea d-lui 

consilier local Jucan.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu se poate trece în proiectul de hotărâre 

sponsorizarea ?” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu se poate. Am spus separat de 

proiectul de hotărâre.” 

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”retrageți art.2 din proiectul de hotărâre ?” 

 Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”nu, amendamentul vizează 

modificarea art.2 și anume: alocarea sumei de 17.000 lei. Așadar amendamentul poate viza 

cuantumul sumei. Modificarea acestei sume la cuantumul de 1 leu. Acesta poate fi amendamentul”.  

 D-na Consilier local Luca Moise Florentina – ”nu trebuie să scoatem acest capitol din 

proiectul de hotărâre ? nu este mai simplu ?” 

 Dl. Consilier local Ciobanu Adrian – ”formulați un amendament în acest sens d-na Moise. 

Dacă inițiatorul și-a manifestat intenția de a nu retrage acest proiect de pe ordinea de zi, se votează 

în forma care este sau într-o formă cu amendament”. 

 Dl. Consilier local Enache Ciprian Nicolae – ”propun eu amendament: suma să fie 

diminuată de la 17.000 lei la 100 lei”. 

 Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – ”amendamentul sună foarte bine, sunt de acord. 

Propun același amendament: diminuarea sumei de 17.000 lei la suma de 100 lei”; 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință – supune la vot amendamentul d-lui consilier local 

Jucan Adrian Gabriel, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 173 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.4 privind organizarea festivalului de filme de scurt metraj Filmul de Piatra, ediția #13; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19416 din 22.06.2021 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1 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 12 voturi Pentru și 10 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, 

dl. Consilier local Enache Nicolae Ciprian, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier 

local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard 

Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier 

local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local Tilea Andrei). 



 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 174 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.5 privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19039 din 17.06.2021 emis 

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

Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții; 

 Comisiile de specialitate nr.1 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. 175 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.6 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de 

educație timpurie antepreșcolară în anul 2021-2022; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16895 din 22.06.2021 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 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. 176 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.7 privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară, în ciclul antepreșcolar septembrie 2021- iulie 2022; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.16727 din 22.06.2021 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 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. 177 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.8 privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, 

domeniul public; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19000 din 17.06.2021 emis 

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

Direcția Patrimoniu; 

 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. 178 a Consiliului. 

 



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

hotărâre nr.9 pentru aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii nr.29395 din 10.07.2015, 

cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu SC Locativserv SRL, până la preluarea 

Complexului Comercial Mall Forum Center de către Municipiul Piatra Neamț, dar nu mai mult de 6 

luni; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19859 din 25.06.2021 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 13 voturi Pentru și 9 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,  

dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier 

local Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius 

Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier 

local Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 179 a Consiliului. 

  

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

hotărâre nr.10 privind încheierea unui act adițional la Acordul General de Cooperare nr.11.663 din 

06.05.2021 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion 

Mincu” București; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19531 din 23.06.2021 emis 

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

Biroul Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.4 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 13 voturi Pentru, 7 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu, dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local 

Novac Marius Gruia, dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina 

Mihaela și dl. Consilier local Tilea Andrei) și 2 voturi Abținere (d-na Consilier local Luca Moise 

Florentina și dl. Consilier local Mihalcea Cristian). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 180 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.11 privind acordarea unui mandat special pentru modificarea și completarea Actului 

Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19632 din 24.06.2021 emis de 

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

Administrație Publică Locală; 

 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 21 voturi Pentru, d-na Consilier local Luca Moise Florentina nu participă la vot. 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 181 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.12 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților 

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în municipiul Piatra 

Neamț și a tarifelor aferente prestării serviciului; 



  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19629 din 24.06.2021 emis 

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

Biroul Gospodărie Municipală; 

 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 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,  dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 

dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 182 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.13 privind aprobarea proiectului „Investiții în infrastructura educațională gimnazială din 

cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 124021, precum și a 

cheltuielilor aferente acestuia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19790 din 25.06.2021 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 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,  dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 

dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 183 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.14 privind aprobarea proiectului ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din 

cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Municipiul Piatra Neamț” – cod SMIS 124049 și a cheltuielilor 

aferente acestuia; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.19793 din 25.06.2021 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 aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost 

APROBAT cu 13 voturi Pentru și 9 voturi Abținere (dl. Consilier local Florescu Purcariu Liviu,  dl. 

Consilier local Gavrilescu Bogdan, d-na Consilier local Luca Moise Florentina, dl. Consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Novac Marius Gruia, 

dl. Consilier local Șerban Valentin, d-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela, dl. Consilier local 

Tilea Andrei). 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 184 a Consiliului. 

  

   
 Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință - declară închise 

lucrările şedinţei. 

 



 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

Dl. Obreja Mihai - Președinte de ședință–  

 

 

Dl. Dragoș ȘTEFAN - Secretar General al Municipiului –  
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