MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr.10426 din 14.03.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 04.02.2022 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.409 din 01.02.2022, Viceprimarul municipiului– dl. Alin
Ștefan Lehăduș, în calitate de înlocuitor de drept al Primarului 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, dl. Viceprimar
Alin Ștefan Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia și 20 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier
local Florescu Purcariu Liviu.
Președintele de ședință – dl. Enache Ciprian Nicolae, dl. Dragoș Ștefan - Secretarul General al
Municipiului, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, d-na Cătălina Hizan –
Director Direcția Economică, d-na Simona Varganici - Șef Serviciu Buget, Guvernanța Corporativă,
d-na Irina Postolică - Șef Serviciu Financiar Contabil, 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 Birou
Comunicare și un reprezentat al mass-mediei audiovizuale.
Dl. Enache Ciprian Nicolae - Președinte de ședință–informează Consiliul Local faptul că la
ședință sunt prezenți 22 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”bună ziua doamnelor și domnilor
consilieri, înainte de fi supus la vot proiectul bugetului, aș vrea să supun atenției dumneavoastră
câteva aspecte în ceea ce privește legalitatea acestui proiect, a condițiilor specifice de adoptare, cît și
în ceea ce privește chestiuni colaterale astfel încât votul dumneavoastră să fie exercitat în cunoștință
de cauză. Pe scurt, în această perioadă în care majoritatea u.a.t.-urilor din țară au supus spre adoptare
proiectul de buget, Agenția Națională de Integritate ne-a înaintat atât nouă, cât și celorlaltor u.a.t –uri
o adresă înregistrată sub nr. 2985 din 28.01.2022, prin care ne sunt detaliate condițiile în care poate fi
votat proiectul de buget, astfel încât să nu apară suspiciuni sau să planeze chestiuni legate de conflictul
de interese. Fără a intra în detalii, concluzia ar fi că domnii și doamnele consilieri locali pot vota acest
buget, inclusiv repartizarea sumelor de bani pentru unitățile de învățământ, acolo unde consilierii
locali ce exercită simultan și calitatea de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliilor de
Administrație, sub rezerva dispozițiilor art.228 din Codul Administrativ. Aceste dispoziții se referă la
conflictul de interese. Altfel spus, este permisă votarea acestui proiect de hotărâre sub condiția
inexistenței unui conflict de interese. Incadrarea în situația acestui conflic de interese o face fiecare
consilier în parte, acesta știindu-și cel mai bine propria situație. In calitate de secretar general, printre
atribuțiile pe care le am reglementate expres prin Codul Administrativ se numără și aceea legată de
faptul că urmărește ca la deliberarea și eliberarea hotărârilor de consiliu local să nu ia parte acei
consilieri locali, care se încadrează în dispozițiile art.228 din Codul Administrativ și care vizează

conflictul de interese. In cadrul acestui context legal, fac aceste precizări. Am dorit să le fac public
pentru respectarea condițiilor de formalism. Ele v-au fost comunicate și pe adresele de mail cu 2 zile
înaintea ședinței, astfel încât să fie lecturate și să aveți posibilitatea, fiecare dintre dumneavoastră să
aprecieze asupra propriei situații. In afara de discuția legată de conflictul de interese, aș mai vrea să
punctez două chestiuni. Amendamentele pe care le suportă acest proiect de hotărâre, în faza de comisii
nu au fost făcute amendamente, ele binențeles pot fi formulate direct în ședință. Aș avea rugămintea la
dvs. să ne înaintați după ședință și în formă scrisă, astfel încât să ne putem apropia cît mai mult de
acuratețea formulării atât în hotărârea consiliului local, cât și în Procesul Verbal al ședinței. In cazul în
care există voturi Împotrivă sau Abțineri, dublate de intervenție verbală, astfel încât să avem cuoștință
de ele dincolo de ceea ce putem vizualiza pe ecranul Zoom. Vă mulțumesc. ”
Dl. Enache Ciprian Nicolae - Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, care a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl. Consilier local Obreja Mihai informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1.
Dl. Consilier local Novac Marius informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.1.
D-na Consilier local Luca Moise Florentina informează Consiliul Local că nu participă la
votarea proiectului de hotărâre nr.1.
Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1.
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian informează Consiliul Local că nu participă la votarea
proiectului de hotărâre nr.1.
D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”pentru a nu exista discuții, am anunțat încă
dinainte de ședință că aleg să nu îmi dau demisia din Consiliul de Administrație al școlilor unde am
fost numită. Acesta fiind motivul pentru care nu particip astăzi la vot, alegând să nu periclitez votul la
proiectul bugutului local.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”vreau să anunț că am de făcut amendamente la
proiectul de buget”.

I.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț,
pe anul 2022;
- iniţiator – Înlocuitor de drept Primar – Viceprimar Alin Lehăduș
II.

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț, pe anul
2022;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.3115 din 31.01.2022 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. Enache Ciprian - Președinte de ședință– ”voi da citire amendamentelor, așa cum au fost
formulate de comun acord, în cadrul grupului de lucru, urmând ca fiecare consilier să spună dacă are
ceva de suplimentat, sau dacă între timp mai are ceva de amendat”.

Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”cu toată dragostea și toată stima, țin să vă transmit
că eu personal țin să susțin amendamentele colegilor mei din Partidul Social Democrat.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință– ”am înțeles, le veți susține imediat”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”o ședință consultativă nu face obiectul vorbirii
în cadrul ședinței de Consiliu Local. Vorbim despre proiecte de hotărâre și amendamente.
Mulțumesc.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”am înțeles. Dacă se dublează un amendament, le
mai puteți citi o data, nu-i nici o supărare. Avem timp să dezbatem.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”ce citiți acolo, să citiți pentru dumneavoastră și
colegii dumneavoastră. PSD își va susține amendamentele”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”d-na Moise, cu ocazia asta încerc să fac o
informare și către colegii care nu au putut participa la această ședință informală. Voi da citire primului
amendament, într-adevăr formulat de grupul PSD și care sună așa : Se diminuează capitolul 84.02 –
Transporturi, subcapitolul 03.03 – Străzi, titlul 71 – Active nefinanciare - de la obiectivul de
investiții ”Reabilitare Strada Humăriei” cu suma de 100.000 lei și se suplimentează capitolul 67.02
– Cultură, religie, recreere, subcapitolul 03.12 – Consolidarea și restaurarea monumentelor
istorice, cu suma de 100.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și
realizare sistem iluminat arhitectural la monumentele istorice și statui. Așa cum l-ați formulat
d-na Moise.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu, d-le Președinte”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”vă ascult.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”vă rog frumos, suntem într-o ședință de consiliu
local, nu suntem la o întâlnire formală. Vă rog frumos să ne dați dreptul să ne citim amendamentele la
proiectul de buget. Este un drept al nostru.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”nu s-a terminat ședinta, dl. Minuț”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”d-le Președinte dați-mi voie. Ceea ce citiți
dumneavoastră nu sunt amendamente formulate de PSD sau de dl. Minuț. Nu ni le asumăm, așadar,
ceea ce informați dumneavoastră colegii, este un abuz. Faceți un abuz. Nu v-a fost înaintat de către
grupul consilierilor locali PSD.”
Dl. Primar Andrei Carabelea - ”în calitate de consilier local puteți face amendamente.
Adevărul este că acest amendament a fost formulat la inițiativa PSD, în cadrul unei ședințe... ”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu și sumele. Dumneavoastră ați luat de unde ați
considerat dumneavoastră”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”D-na Moise eu nu v-am întrerupt și vă rog frumos să îmi dați
voie, cu acordul d-lui Președinte de ședință, să fac și eu câteva precizări.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”d-le Primar, vă rog, o secundă. Dovada acelei
ședințe... ”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință –”d-le consilier Minuț, când veți fi președinte de
ședință o să conduceți așa cum vreți. Vă rog frumos d-le Primar, aveți cuvântul”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le Președinte, după cum bine știți pentru că ați fost la acea
ședință de lucru, am avut o serie de consultări, mai multe întâlniri cu reprezentanții partidelor politice,
reprezentate în Consiliul Local și am agreat de comun acord niște teme, pe care le-am inclus în
amendamentele pe care le prezentați dumneavoastră și vă mulțumesc. Este atributul dumneavoastră de
consilier local să faceți amendamente și să prezentați rezultatul acestor ședințe și consultări,
amendamente care de asemenea reprezintă o formulă agreată, în consens, cu toate formațiunile
politice. Că de la acea ședință au apărut și alte teme, recomandări, pe care colegii PSD se simt nevoiți
să le ia în discuție acum, cu siguranță vor putea prezenta și amendamentele respective și vor fi supuse
votului consilierilor locali. Vă mulțumesc foarte mult.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”d-le Președinte dați-mi vă rog dați-mi cuvântul”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință –”vă rog d-na Moise”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina –”ceea ce prezintă domnul Primar, este parțial
adevărat. Este vorba de amendamentele PSD, dar PSD nu își asumă realocarea sumelor în capitolele

bugetare. Nu putem fi de acord și noi avem propriile noastre decizii, propriile noastre propuneri către
dumneavoastră. Nu se poate să impună dl. Primar grupului PSD sau d-lui Minuț, de unde trebuie
diminuate sumele. Astfel revin, în fața dumneavoastră, a colegilor și a celor care ne urmăresc să vă
amintesc d-le Enache, că faceți un abuz. Citiți amendamente care nu sunt ale Partidului Social
Democrat. Vă mulțumesc frumos.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”d-le Președinte vă rog frumos să îmi dați
cuvântul.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință –”vă rog dl. Minuț”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”cum bine a spus dl. Primar, a fost o întâlnire
consultativă, unde am avut consultări, dar asta nu înseamnă că acele consultări sunt amendamente la
bugetul local, au fost doar consultări. Amendamentele se citesc în plenul ședinței de consiliu local,
cum bine știți și dumneavoastră. De aceea cer permisiunea dumneavoastră și a colegilor să-mi dați
voie să citesc aceste amendamente la bugetul local. Vă mulțumesc.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le Președinte vă rog să-mi permiteți să fac o mențiune, ca să
știe toată lumea cine a participat la consultări pentru că nu avem nimic de ascuns și trebuie să fie
foarte clar și care au fost inițiativele enunțate acolo.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință –”d-le Primar, cred că a înțeles toată lumea că voi
face aceste amendamente care au fost discutate. Le voi face în nume personal, urmând ca celelalte
amendamente să fie discutate punctual, fără nici un fel de rezervă.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”d-le Președinte, de unde știți dumneavoastră
amendamentele noastre?”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”sunt amendamentele făcute în urma unor consultări, la care din
partea PSD a venit d-na Luca Moise Florentina, din partea PMP a venit dl. Bogdan Gavrilescu și la
discuții a particap și d-na Alina Tatomir. De asemenea au participat domnii viceprimari Marius Irimia
și dl. Alin Lehăduș. Din partea PNL a participat dl. Liviu Harbuz – Director Cabinet Primar. Am
discutat pe toate temele elaborate atât în timpul săptămânii trecute, cât și miercuri și am convenit
asupra unor teme care să le includem în amendamentele la proiectul de buget. Astăzi se pare că grupul
consilierilor PSD s-a răzgândit și are alte teme. Vă rog dacă se poate să prezentați rezultatele
consultărilor de miercuri.”
Dl. Consilier local Mihalcea Cristian – ”din câte cunosc eu Codul Administrativ,
amendamentele se formulează în comisii sau în plen și sunt susținute de consilierii locali, sau în
numele unui grup al consilierilor locali și nu în alte forme de întâlniri. În consecință este dreptul nostru
să ne susținem amendamentele, separat, individual, fără să ținem cont de întâlnirea anterioară.
Mulțumesc.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”d-le Enache vă rog să nu dați citire acelor
amendamente ca și cum ar fi din partea consilierilor PSD sau a d-lui Minuț. Avem acest drept să vă
informăm asupra faptului că faceți un abuz. PSD are amendamentele pregătite. Vă rog frumos să le
retrageți din lista dumneavoastră. O consultare rămâne consultare.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”am înțeles d-na Moise”.
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”pentru coerența întregii ședințe, nu
putem avea un amendament care nu este asumat. Așadar, cine dă citire unui amendament, și-l asumă
sau dă posibilitatea unui alt consilier, care dă citire aceluiași amendament sau altui amendament pe
care de asemenea și-l asumă. Nu putem avea într-o oricare altă formă, pentru că intrăm, nu neapărat
într-o stare de ilegalitate, dar într-o stare de ambiguitate și e păcat să compromitem coerența întregii
ședințe. Vă mulțumesc.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”vă mulțumesc d-le Secretar, poate dl. Enache
înțelege să-și susțină amendamentele sau ale colegilor, PSD își susține singur amendamentele. Atâta
timp cât nu au fost depuse, au rămas la stadiul de consultări, iar dl. Minuț își va susține singur
amendamentele. Vă rog frumos să respectăm legislația și Codul Administrativ.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”am înțeles d-na Moise. Dl. Minuț își va citi
amendamentele și repet cine mai are amendame nte, cu drag le ascultăm, le dezbatem și le votăm. Mi

s-a părut corect și fair-play să vă aduc în discuție, pentru că ați fost la acea masă de lucru și dacă aș fi
spus că este amendamentul meu și al d-lui Irimia…..”
Dl. Consilier local Șerban Valentin – ”vă rog să consemnați că am și eu un amendament de
făcut.”
Dl. Consilier local Apetrei George – ”și eu am o interpelare de făcut”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot primul amendament formulat de
către dumnealui, care a fost APROBAT cu 12 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local
Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Robert Eduard și dl.
Consilier local Șerban Valentin), 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl. Grigoraș Adrian, d-na
Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl. Obreja Mihai și d-na
Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – prezintă cel de-al doilea amendament, formulat de
către dumnealui: ”Se diminuează capitolul 84.02 – Transporturi, subcapitolul 03.03 – Străzi, titlul
71 – Active nefinanciare - de la obiectivul de investiții ”Reabilitare Strada Humăriei” cu suma
de 200.000 lei și se suplimentează capitolul 65.02 – Învățământ, titlul 71 – Active nefinanciare, cu
suma de 200.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și modernizare rampe
de acces în școlile din municipiul Piatra Neamț”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al doilea amendament, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier
local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Robert Eduard și dl. Consilier local Șerban
Valentin), 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl. Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina,
dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl. Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – prezintă cel de-al treilea amendament, formulat de
către dumnealui: ”Se diminuează capitolul 84.02 – Transporturi, subcapitolul 03.03 – Străzi, titlul
71 – Active nefinanciare - de la obiectivul de investiții ”Reabilitare Strada Humăriei” cu suma
de 250.000 lei și se suplimentează capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică,
subcapitol 50 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71 –
Active nefinanciare, cu suma de 250.000 lei pentru obiectivul de investiții ”Documentații și studii
aferente proiectelor de investiții.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al treilea amendament, care a fost
APROBAT cu 12 voturi Pentru, 4 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier
local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Robert Eduard și dl. Consilier local Șerban
Valentin), 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl. Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina,
dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl. Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Șerban Valentin propune următorul amendament: ”Se diminuează
capitolul 84.02 – Transporturi, subcapitolul 03.03 – Străzi, titlul 71 – Active nefinanciare de la
obiectivul de investiții ”Reabilitare Strada Humăriei”, cu suma de 100.000 lei și se
suplimentează capitolul 65.02 – Învățământ, titlul 71 – Active nefinanciare, cu suma de 100.000
lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și realizare sisteme de încălzire a apei
în școlile din municipiul Piatra Neamț” – proiect pilot.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al patrulea amendament, care a fost
APROBAT cu 16 voturi Pentru, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl. Grigoraș Adrian, d-na
Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl. Obreja Mihai și d-na
Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Apetrei George – ”după aprobarea bugetului, banii alocați la cap.67.02 –
”Cultură, religie și recreere”, punctul Servicii recreative și sportive, grupul consilierilor locali PMP va
depune un proiect în care promovăm activitățile sportive din curtea școlii, și anume o competiție
școlară pe terenurile de sport. Acesta este legat de proiectul PMP din 2018, care a fost propus și
aprobat în Consiliul Local, în care s-a aprobat deschiderea terenurilor de sport din curtea școlii pentru
copii, după terminarea orelor.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”consider că orice consultare și orice întâlnire, în care există
dialog, se comunică corect și se convin asupra unor angajamente comune, așa cum am discutat la

ședința la care au participat și la care au fost reprezentate toate partidele politice, susțin acest proiect și
educarea tinerilor în această viziune. Vă mulțumesc pentru interpelare d-le consilier și vă asigur de
suportul executivului pentru ducerea la îndeplinire a acestui proiect, așa cum ne-am asumat împreună
la întâlnirea de miercuri. Vă mulțumesc frumos.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”d-le Apetrei, ceea ce ați citit
dumneavoastră este un amendament? ”
Dl. Consilier local Apetrei George – ”nu, este o interpelare. Grupul consilierilor PMP, după
adoptarea bugetului, va propune alocarea unei sume de bani din capitolul menționat mai devreme,
pentru proiectul nostru.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”am înțeles, nu face obiectul
procedurii de vot”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”am mai multe amendamente. Voi da citire primului
amendament: Se diminuează cu suma de 200.000 lei cap. 61.02.B3 – Modernizare sediu Poliția
Municipală și se suplimentează cu suma de 100.000 lei cap.67.02 – Cultură, religie, recreere,
subcapitolul 03.12 – Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice, pentru realizarea
obiectivului de investiții Proiectare și realizare sistem de iluminat arhitectură la monumentele
istorice și statui, precum și suplimentarea cu suma de 100.000 lei la cap.67.02 – Cultură, religie,
recreere, subcapitolul 02.13 – Consolidare, reparații monumente istorice”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot primul amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan – ”am votat acest amendament. Să înțeleg că vreți pentru
monumente istorice suma de 200.000 lei?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”vedeți dl. Irimia de ce aș fi dorit să-mi dea dl.
Președinte cuvântul să-mi citesc amendamentele? ”
Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan – ”dl. Minut haideți să lăsăm prostiile astea. D-na Luca
Florentina a fost la discuții.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”dați-mi vă rog cuvântul, să-i răspund d-lui
Irimia, pentru că nu puteam în timpul votului. Într-adevăr discuțiile au fost pe ideile consilierilor locali
și foarte bine că dl. Primar și dl. Enache recunosc că ideile mele și ale colegilor mei au fost foarte
bune în cadrul consultărilor. Codul Administrativ nu prevede această noțiune, de cosultări, doar
amendamente și proiecte de hotărâre. Revenind la dl. Irimia, aveți dreptate, am fost la consultări
pentru că suntem oameni de bună credință și la urma urmei cetățeanul contează. Colegul meu dl.
Minuț consideră că este prioritate în Piatra Neamț să reabilităm strada Humăriei. Mergeți acolo, să
vedeți prin ce gropi se circulă. Mai bine haideți să luăm banii de la fabuloasele proiecte și orașul în
dezvoltare pe care vi-l doriți dumneavoastră, răzvrătit și răscolit și fără nici o finalitate. Poate rupem
de la iluminatul festiv sau vă gândiți mai bine și rupeți, d-le Viceprimar, de la lucrările pe care vi le-ați
asumat în Ștrandul Tineretului, că ați mai făcut un parc și în urma construcției a fost un incident
neplăcut. De ce nu? Pe parcursul vremii nu ați demostrat că puteți face lucruri de calitate. Tocmai de
aceea PSD, dl. Minuț are amendamente, cu totul altceva.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”sunt foarte bune amendamentele d-lui Minut,
s-au suprapus cu cele votate. Ele au fost votate.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-na Luca Florentina a avut idei foarte bune miercuri. Păcat că
nu mai este de acord.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”am fost de acord, dar banii de unde ați găsit
dumneavoastră să îi luați, d-le Primar, colegul meu a găsit văd că a găsit soluții mai bune. ”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”toate propunerile au fost bune. ”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”vreau să vă spun că nu poate face
obiectul unui amendament, o chestiune care a făcut obiectul unui amendament deja adoptat. Nu am

posibilitatea să verific punctual. Amendamentele sunt destul de consistente. Vă rog să aveți în vedere
această regulă de procedură.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”dați-mi voie să le citesc”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”am vrut doar să vi le aduc la
cunoștință.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al doilea amendament: ”Se
diminuează suma de la cap.67.02 C5/2 – 1.000.000 lei ”Punte Ștrand” și se suplimentează
Cap.15.02 ”Învățământ”, titlul 7.1. ”Active nefinanciare” cu suma de 200.000 lei, pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare și modernizare rampe de acces în școlile din
Municipiul Piatra Neamț”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dați-mi voie să intervin.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”vă rog d-le Primar”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”să se înțeleagă foarte clar ce propunere hazardată a plasat
acum dl. Consilier și grupul de consilieri PSD. Mai bine le-aș propune domnilor consilieri să se
gândească dacă nu cumva ar fi mai indicat să ia acest milion de lei de la biroul d-lui Arsene, nu de la
Punte Ștrand.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”d-na Moise nu v-a întrerupt nimeni”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mă scuzați d-le Președinte. Dacă a terminat dl.
Primar, este vorba din câte am auzit de la colegul meu dl. Minuț, că nu este vorba de suma de un
milion de lei, asculați amendamentul d-le Primar.”.
D-na consilier local Ene Aurora – ”a zis din suma de un milion de lei”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”mai citește o dată amendamentul, a zis de suma
de 200.000 de lei din total.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al doilea amendament: ” la cap.67.02
C5/2 se diminuează cu suma de 200.000 de lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiectare
și modernizare rampe de acces în școlile din Municipiul Piatra Neamț. Deci suma de 200.000 de lei,
nu un milion.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”din totalul sumei de un milion”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”bugetul de un milion de lei este unul cât se poate de realist, în
baza expertizelor tehnice și a proiectării în faza în care suntem astăzi. A lua de acolo 10 lei înseamnă
să lăsați obiectivul de investiții fără acoperire. Asta ați făcut dumneavoastră, domnilor consilieri PSD,
rușine să vă fie, dacă vă gândiți să luați de acolo bani, de la un obiectiv care ține de siguranța
pietrenilor. ”
D-na consilier local Luca Moise Florentina –”rușine să vă fie dumneavoastră d-le Primar,
pentru că furați munca altora”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”d-na Moise, d-le Primar, discuțiile astea dau
foarte bine pe facebook, să nu blocăm ședința Consiliului Local”.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”asta zicem și noi d-le Primar, fapte, nu vorbe, că
de vorbe suntem sătuli de la dumneavoastră”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al doilea amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al treilea amendament: ”Se
diminuează suma de la cap.67.02 C cu suma de 420.000 lei, Reparații Ștrand Municipal cu suma de
100.000 lei și se suplimentează cap.65.02 – Învățământ, titlul 20, cu suma de de 100.000 lei
necesară achiziționării mijloacelor de învățare necesare în școli și grădinițe pentru copiii cu nevoi
speciale”.

Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință - ”cu ce sumă diminuăm ?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”diminuăm cu suma de 100.000 lei”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al treilea amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al patrulea amendament: ”se
diminuează suma de la cap. 70.02 B2/1 – 750.000 lei, pentru achiziționarea de toalete publice, cu
suma de 200.000 de lei și se suplimentază la cap.84.02 C5/1 cu suma de 200.000 lei necesară
reparațiilor curente pe str. Ștefan cel Mare”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”această strada este inclusă în lista obiectivelor de investiții
pentru anul acesta și avem prevăzute investiții în infrastructură, de peste 31 milioane de lei. Dacă nu
este explicit acolo, vreau să luați act de intenția mea și de faptul că anul acesta, această stradă va fi
modernizată. Acea linie bugetară este una generic prezentată astăzi cu o valoare de aproximativ 2
milioane de lei, reparații capitale străzi și modernizare străzi. Veți găsi în buget. Nu are sens să
suplimentați. Este un buget gândit pe nevoi reale, așa cum și dumneavoastră ați înțeles și ați respectat
miercuri, astăzi este vineri și cu siguranță aveți alte lucruri care v-au dat peste cap în acest interval”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”aș avea rugămintea să nu mai aduceți acuze
nimănui d-le Primar”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu v-am adus acuze, eu v-am spus niște fapte cât se poate de
reale, pentru că miercuri ați susținut ceva, prin vocea d-nei consilier local Moise, și astăzi susțineți cu
totul și cu totul altceva.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al patrulea amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al cincilea amendament: ”se
diminuează suma de 1.250.000 lei de la cap. 67.05.03, titlul 20 și se suplimentează cu aceeași sumă
la cap.84.02. – Elaborare studiu de fezabilitate pentru rețea de apă și canalizare Sarata – Rezervor
R3”
Dl. Consilier local Ciobanu Adrian – ”ați omis iarăși să spuneți suma”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”cu aceeași sumă”.
D-na consilier local Ene Aurora – ”care sumă?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”1.250.000 lei”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”puteți să spuneți la ce se referă acel titlu? Că nu știe nimeni pe
de rost bugetul. Cred că aveți scris acolo, că probabil ați trimis acum o fițuică cum se practică la
dumneavoastră și vrem să știm care este capitolul respectiv, dacă nu trebuie să aflăm. Chiar sunt
curios de unde mai vreți să tăiați dl. Minuț?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”de la cap. 67.05”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”puteți să spuneți cine este 67.05? Ne poate spune d-na director
economic?”
D-na Director Economic Cătălina Hizan- ”este vorba de cap.67.02.05.03 – Întreținere grădini
publice”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”de la Întreținere grădini publice, capitolul ca
denumire este mai lung decât îl spune dl. Minuț”.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”de la cap. 67.05.03, titlul 20 și se suplimentează cu
aceeași sumă Cap.84.02”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vreți să luați de la spații verzi?”

D-na Director Economic Cătălina Hizan – ”da, de la SC Urban SA”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu, nu e de la SC Urban, vreți să tăiați de la un serviciu public
și anume spații verzi. Adică voi, consilierii PSD, aveți viziunea de a terfeli bugetul. Acest buget este
gândit pe o strategie de dezvoltare. Maniera dumneavoastră distructivă, de a veni cu aceste
amendamente trebuie apreciată categoric, între ghilimele, de concetățenii noștri.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”dle Primar, dacă dumneavoastră considerați că
înlocuirea acestei conducte”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dumneavoastră nici nu cunoașteți efectele a ceea ce spuneți,
dle Minuț. ”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”dle Primar considerați că nu este necesară
înlocuirea acestei conducte? Personal considerați că această conductă, cu o vechime atât de mare...”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”intrați pe un teren foarte periculos dl. Minuț, pentru că spre
deosebire de dumneavoastră eu chiar m-am implicat în această temă. De un an de zile există o cale a
dialogului între Primăria Piatra Neamț, conducerea Consiliului Județean Neamț, conducerea
companiei de apă Apaserv, cu care am avut numeroase întâlniri. Poate săptămânale, dacă se poate. În
noiembrie am convenit pe un calendar, pe o strategie comună. Am făcut și primul pas. Anul acesta am
alocat în proiectul de buget pe care dumneavoastră îl amendați și încercați să-l terfeliți în halul
acesta...”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert - ”sunt amendamentele noastre.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu v-am întrerupt dl. Minuț. Este un proiect de 17 milioane de
lei pentru proiectare și modernizare rețea de apă și canalizare. Citiți cu atenție bugetul. Pe fițuica
dumneavoastră să luați act, să notați și să mergeți la dl. Președinte Arsene să îl întrebați cât a bugetat
pentru biroul domniei sale. Aș aprecia, dacă tot nu s-a găsit o soluție legală pentru adoptarea bugetului
la Consiliul Județean, haideți să găsim de acolo o soluție de finanțare și vă asigur eu că voi face toate
eforturile executivului pietrean să aducă completarea bugetului pentru rezolvarea problemelor de apă
și canal la municipiul Piatra Neamț. Să vedem și un pas din partea companiei județene de apă, precum
și din partea Consiliului Județean Neamț. Vă mulțumesc frumos.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”am o solicitare on-line de-a
domnului Florescu de a intra în aplicație. Dl. Florescu ne auziți ? Nu. A ieșit”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”din păcate dl. Florescu nu s-a putut loga”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al cincilea amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert
și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert prezintă cel de-al șaselea amendament: ”se
diminuează suma de 500.000 lei de la cap. 70.02 C2/2, titlul 20 și se suplimentează cu aceeași sumă
la cap.84.02. – Înlocuire rețea apă și canalizare Magistrala Sarata – R2”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”pe fițuica d-lui consilier iarăși nu scria ce capitole. Ni le spune
cineva? Vreau să știu ce mai taie dl. Minuț și echipa de consilieri PSD. Sunt chiar foarte curios. Care
este acel serviciu public care ar trebui demontat de PSD”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”de la ce capitol vreți să luați, ca să întrebăm pe
d-na Director Economic ?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ” Cap. 70.02 C2/2”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”este de la sistem parcometre, d-le Primar.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”mă puteam aștepta. Ce mai trebuie stricat în orașul ăsta, că și
așa nu este destul de rău. Am înțeles dl. Minuț. Să vedem ce mai aveți și după”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – supune la vot al șaselea amendament formulat de
către dl. Consilier local Minuț Eduard Robert, care a fost RESPINS cu 4 voturi Pentru (dl. Consilier
local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Minuț Eduard Robert

și dl. Consilier local Șerban Valentin), 12 voturi Abținere, 6 consilieri locali nu au participat la vot: dl.
Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac Marius Gruia, dl.
Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”am o scurtă observație pentru dl. Primar. Acești
bani erau tăiați de la panseluțe, de la tot felul de flori montate inutil în perioade de iarnă în orașul
Piatra Neamț”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vreți și dumneavoastră panseluțe, dl. Minuț?”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”nu, mulțumesc”.
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”anul trecut le-am pus și pentru anul acesta, nu vă faceți griji.”
Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”apreciez bunătatea dumneavoastră”.
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele
4 amendamente adoptate, care a fost APROBAT cu 14 voturi Pentru, 1 vot Împotrivă (dl. Consilier
local Minuț Eduard Robert), 1 vot Abținere (dl. Consilier local Apetrei George), 6 consilieri locali nu
au participat la vot: dl. Grigoraș Adrian, d-na Luca Moise Florentina, dl. Mihalcea Cristian, dl. Novac
Marius Gruia, dl. Obreja Mihai și d-na Tatomir Alina Mihaela.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
26 a Consiliului.
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”pentru că s-a terminat cu votul proiectelor și a
amendamentelor...”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”d-na Moise, dl. Secretar are o intervenție, vă rog
să mă scuzați”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”s-a terminat cu votul dl. Enache? Deci pot să mă
înscriu la cuvânt.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”imediat. Vă rog d-le Secretar.”
Dl. Dragoș Ștefan – Secretarul General al Municipiului – ”vreau să vă reamintesc obligația
depunerii Rapoartelor de activitate până la ședința ordinară, de preferat și totodată vreau să vă
reamintesc, în măsura în care veți avea timpul disponibil să treceți pe la sediul Primăriei municipiului
Piatra Neamț pentru efectuarea pozelor în vederea întocmirii legitimațiilor, în cursul săptămânii
viitoare. Vă mulțumesc.”
D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”vreau să mulțumesc tuturor colegilor consilieri
locali pentru votul favorabil, care l-au dat la amendamentele colegului meu în cadrul acestei ședințe. se
pare că pe săptămână ce trece, pe lună ce trece, că ne cunoaștem din ce în ce mai bine și că reușim
chiar să ne desfășurăm activitatea după placul ceățenilor din municipiul Piatra Neamț. Eu mă bucur că
am putu să am intervențiile mele între voturile și dezbaterile pe care le-ați purtat asupra
amendamentelor. În continuare susțin faptul că această ședință de buget ar fi trebuit să fie o
oportunitate de a da mâna între partidele politice și a demonstra oamenilor că lucrurile se fac pentru
pietreni, nu pentru consilierii locali sau pentru orgolii politice. Atât am avut de spus. O zi frumoasă.”
Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vreau să vă mulțumesc pentru votul de astăzi și pentru
amendamentele constructive care s-au regăsit astăzi în atenția dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor
care au contribuit și înțeles importanța dialogului și a consecvenței. Vă doresc tuturor un an productiv
să fim atenți ce se întâmplă cu bugetul și să avem împreună o grijă pentru felul în care vom realiza
execuția bugetară și proiectele care decurg din cel mai important proiect al anului și cea mai
importantă hotărâre a consiliului local pentru anul în curs, respectiv acest buget. Vă mulțumesc încă o
dată tuturor, vă doresc multă sănătate și un week-end minunat.”
Dl. Enache Ciprian - Președinte de ședință – ”vă mulțumesc pentru prezență și colaborare. Un
week-end plăcut tuturor”.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Enache Ciprian – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
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