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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.1657 din 11.07.2022, Primarul municipiului– dl. Andrei 

Carabelea, a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 

şedinţă. 

La şedință sunt prezenți fizic: dl. Primar Andrei Carabelea, dl. Viceprimar Alin Ștefan 

Lehăduș, dl. Viceprimar Marius Ioan Irimia, d-na Oana Roxana Catzaiti - Secretarul General al 

Municipiului și 16 consilieri locali, iar on-line este prezent dl. Consilier local Obreja Mihai. 

Lipsesc 4 consilieri locali: dl. consilier local Florescu Purcariu Liviu, d-na consilier local Luca 

Moise Florentina, dl. consilier local Mihalcea Cristina și dl. consilier local Novac Marius Gruia. 

 De asemenea la ședință participă dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică, dl. 

Andrei Acristinei - Șef Serviciu Juridic, reprezentanți ai Compartimentului Secretariat și Asistență 

Juridică Consiliul Local din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, dl. Gabriel Muraru - Șef 

Birou Comunicare și  reprezentanți ai mass-mediei audiovizuale. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – informează Consiliul Local faptul că la ședință sunt 

prezenți 19 de consilieri locali (din care 18 consilieri locali prezenți fizic și un consilier local prezent 

on-line), astfel şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările.  

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”atâta timp cât ședința este convocată fizic, în sala de 

ședințe, vi se pare normal să avem și prezență on-line ?” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”bineînțeles, atăta timp cât avem 

solicitări în acest sens.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan –”mulțumesc” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”suntem obligați să le asigurăm 

prezența și celor care vor să participe on-line, exact cum spune Codul Administrativ”. 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dacă mi-ați fi spus și articolul din lege, în care spune 

că avem posibilitatea să convocăm o ședință fizică…” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”vă spun imediat. Convocarea se 

face de către primar, fizic sau on-line.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”în convocare scrie prezență fizică.” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”da. Și se consideră prezență fizică 

și cei care solicită să participe on-line.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”nu era corect și normal să dați această posibilitate 

direct din convocare ? Nu vi se pare că ar fi mult mai  corect ?” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”nu scrie nicăieri că trebuie făcută 

convocarea așa cum spuneți dumneavoastră. Primarul convoacă fizic sau on-line la ședință.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles. Fizic sau on-line, nu fizic și on-line.” 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”Codul Administrativ spune că, 

consilierii care participă prin mijloacele electronice, sunt considerați prezenți.” 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”valabil și în cazul proiectelor privind persoane ?” 



D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – ”sunt sentințe civile în țară, fix pe 

subiectul acesta, care spun foarte clar că nu putem să limităm participarea consilierilor locali care nu 

pot fi prezenți fizic, dar sunt prezenți prin mijloace electronice”. 

Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan –”mulțumesc”. 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Consilier local Grigoraș Adrian informează Consiliul Local că nu participă la votarea 

proiectului de hotărâre nr.2. 

 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  
  

 1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.217 din 31.08.2021 privind aprobarea D.A.L.I. – 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire C3 – lucrări de modernizare, îmbunătățire a 

eficienței energetice și compartimentări interioare – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

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

anul 2022;  

         - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de 

obligațiuni municipale, în scopul refinanțării datoriei publice locale a municipiului Piatra Neamț și 

pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 4.HOTĂRÂRE privind desfiinţarea locurilor de parcare situate pe terenurile afectate prin 

lucrările de utilitate publică aferente Proiectelor de mobilitate urbană;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

 5.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Industriei 

Ospitalității, în vederea organizării în comun a evenimentului gastronomic URBEA Food Fest, în 

perioada 20-21 august 2022, în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț;   

           - iniţiator – Primar Andrei Carabelea  

  

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.217 din 31.08.2021 privind aprobarea D.A.L.I. – 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții ”Amenajare Casa Căsătoriilor – clădire C3 – lucrări de modernizare, îmbunătățire a 

eficienței energetice și compartimentări interioare – Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31889 din 12.07.2022 emis de 

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

Tehnică; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost 

APROBAT cu unanimitate de voturi (18 consilieri locali cu prezență fizică și un consilier local 

prezent on-line : dl. Obreja Mihai). 

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

201 a Consiliului. 



 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.2 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2022;  

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31842 din 11.07.2022 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. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat 

cu 13 voturi Pentru (din care 12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 5 voturi 

Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local 

Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na consilier local  Tatomir Alina 

Mihaela), dl. Consilier local Grigoraș Adrian nu a participat la vot. 

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

202 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.3 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni 

municipale în valoare totală de 100.000.000 lei sau denominată în moneda euro, în vederea  

refinanțării datoriei publice locale a Municipiului Piatra Neamț în suma de 80.000.000 lei și asigurării 

finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în 

suma de 20.000.000 lei; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31838 din 11.07.2022 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.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – dă cuvântul d-lui Primar Andrei Carabelea. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”doamnelor și domnilor consilieri, acest proiect este probabil 

cel mai important proiect al mandatului nostru. Spun asta pentru că este vorba de un proiect care se 

referă la trecut, la prezent și la viitor. Astăzi, supun votului dumneavostră și dezbaterii un proiect care  

își propune să producă o reparație, la un trecut iresponsabil, descris prin credite contractate la costuri 

uriașe, care s-au făcut pentru investiții care fie nu au avut sens, fie nu au avut perspectivă, fie nu au 

ajuns la un rezultat. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul pe care îl propun astăzi votului 

dumneavoastră se referă la prezent complicat. Se referă poate la soluționarea sau găsirea de soluții 

pentru a putea face față uneia dintre cele mai puternice crize globale din ultimile șapte decenii. După 2 

ani de pandemie, un război la granițele țării, care afectează întregul mapamond, după criza materiilor 

prime, care este încă în plină desfășurare, criza energetică. Alaltăieri am semnat un contract prin care  

ajungem la costuri de 8 ori mai mari în municipiul Piatra Neamț la energie electrică față de anul trecut. 

O criză care pare a fi mai accentuată datorită unei secete foarte puternice. Astăzi, noi trebuie să venim 

cu soluții, pentru că pietrenii ne-au încredințat un mandat care să se concretizeze în dezvoltarea 

orașului. Această misiune este a noastră, Primar și Consiliul Local, deopotrivă. Noi astăzi trebuie să 

venim cu soluții, care să ne ajute să susținem dezvoltarea economică a orașului. Dezvoltarea se susține 

cu investiții. Cred că bine știți că investițiile se susțin cu bani. Nu  vreau să fim acei administratori ai 

orașului care doar plătesc rate și noi trebuie să asigurăm dezvoltarea orașului. Astăzi, prin votul 

dumneavoastră, spuneți DA și sper să o faceți dezvoltării orașului. Astăzi să facem investițiile 

prezentului, pentru un viitor mai bun. Pentru a nu exista suspiciuni, sau semne de întrebare cu privire 

la ceea ce privește obligațiunile, care este beneficiul acestui mecanism de finanțare am invitat și un 

expert financiar, care a gestionat toate obligațiunile, a făcut consultanța pe partea de emisiuni 

obligațiuni în toată țara, 49 de emisiuni de obligațiuni în toate municipiile din țară, mai puțin în 

București, care a ales calea unei consultanțe oferite de bănci. Nu explic eu de ce nu este bine așa. 

Important este că vorbim cu un expert care a garantat și asigurat o subscriere integrală pentru toate 

emisiunile pe care le-a coordonat sau în care a fost parte. D-le Miron vă rog să prezentați Consiliului 



Local și întregului oraș care este beneficiul obligațiunilor municipale și a acestui mecanism de 

finanțare rambursabilă. Vă mulțumesc.” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”Bună ziua, reprezint firma VMB 

Parteners SA din București, o firmă care lucrează de 23 de ani împreună cu autoritățile publice locale 

în România, avem reprezentări și în străinătate în Statele Unite. In momentul de față avem un număr 

de peste 49 de emisiuni de obligațiuni, peste 100 de credite bancare sau de la instituții financiare 

internaționale, în total peste 1,5 miliarde de euro pentru investiții de interes local. Câteva exemple de 

succes, începem cu anul 2002, de fapt începute în anul 2000, 2001, 2002, Mangalia și Predeal au fost 

primele unități administrativ teritoriale care au emis în România obligațiuni, după o perioadă de 

aproape 100 de ani, pentru că există mărturii că în 1902 Bucureștiul a luat 100 milioane lei aur, așa era 

pe atunci, pentru alimentare cu apă de” beut ”. Craiova în 1905 a făcut o emisiune de obligațiuni 

pentru tramvaie cu cai. Ce este obligațiunea ? Fără a intra în detalii tehnice, fenomenul se poate 

explica în modul următor : obligațiunile unui împrumut direct, în termeni legali este un titlu de 

creanță. Este un împrumut direct, în sensul în care primăria se împrumută direct de la cetățeni. Dacă în 

mod uzual cetățenii sau persoanele care au bani îi depun în bancă, în depozite sau îi țin în bancă în 

conturi de economii, banca ce face cu acești bani ? îi  oferă sub formă de împrumut pentru companii, 

persoane juridice, primării. Există totuși o diferență : la depozite dobânda este aproape 

nesemnificativă, pe când dacă vă duceți să faceți un credit în orice calitate, persoană fizică sau 

juridică, veți primi niște dobânzi considerabile. Obligațiunile tocmai asta fac : scurtcircuitează 

sistemul bancar. Oferă o dobândă puțin mai mare decât cea de la depozite, dar mai mică decât cea cu 

care ați lua un credit de la bancă. Astfel devine interesant pentru ambele părți, și pentru investitori, 

care primesc o dobândă mai mare decât la bancă, și pentru primărie sau companiile care accesează un 

astfel de instrument, pentru că vor plăti o dobândă mai mică decât în mod uzual. E foarte simplu. 

Acest mecanism este inventat de aproape 200 de ani în Statele Unite și oferă diverse avantaje. Inainte 

de avantaje am câteva exemple : Deva a emis obligațiuni pentru ascensorul pe pantă înclinată, 

Timișoara pentru reabilitarea spitalului, Municipiul Bacău a emis obligațiuni pentru pasajul Oituz și 

nu în ultimul rând, Municipiul Alba Iulia care are 6 emisiuni de obligațiuni din 2002 și până acum. 

Deci în 20 de ani a făcut 6 emisiuni de obligațiuni. Știm cu toții cum arată Alba Iulia. Aceste emisiuni 

de obligațiuni au permis și catalizarea unor fonduri nerambursabile mai mari, pentru că au avut 

suficient astel încât să poată accesa fonduri structurale și de coeziune. Ca și avantaje, sunt avantaje 

financiare și de imagine. Odată asigurat accesul investitorilor europeni, practic orașul devine un nume 

cunoscut la nivel de Europa. Tranzacționarea la bursă permite oamenilor care doresc să renunțe la un 

anumit moment de obligațiuni, să le vândă fără ca acest lucru să afecteze activitatea primăriei, pentru 

că le vând la bursă pe piața secundară.  

 Din punctul nostru de vedere, al municipiului Piatra Neamț, refinanțarea ce oferă prin 

obligațiuni? Oferă dobânzi mai mici și rambursarea capitalului împrumutat se face în tranșe  

succesive, începând cu anul 2028 sau 2029, când nu se va face din veniturile proprii ale primăriei,  ci 

din altă emisiune de obligațiuni destinată refinanțării emisiunii de astăzi. Mă rezum aici. Dacă sunt 

întrebări vă stau la dispoziție.Mulțumesc.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”ne-ați prezentat investiții făcute pentru viitor. Am o 

întrebare, îmi cer scuze, poate nu m-am documentat, dar nici nu am fost informați. Presupun că sunteți 

înregistrați și recunoscuți ca și consultanți de instituțiile statului. ” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”cu siguranță”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”ok. Intrebarea mea este : dobânda pe care noi o 

plătim pentru această obligațiune pentru următorii 10 ani, da ?  dobânda care o plătim este mai mică 

decât dobânda pe care o mai are Primăria Piatra Neamț de plătit, pentru că, creditul mare se închide în 

2027, iar creditul mic se încheie parcă în 2028 ”. 

 D-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică – ”creditul mare se termină în 2025, iar 

creditul mic în 2026”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”mulțumesc frumos. Ați făcut această analiză ?”

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”sigur că da”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”și care este diferența ?” 



 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”atâta vreme cât pentru aceste 

obligațiuni emise se va plăti o dobândă mai mică, să spunem 5%, sau 4%, față decât se plătește acum 

la credite, Robor plus 2, să spunem…” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”cât ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”8,5%. Deci avem unitatea 3,5%” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”8,5 ori numărul de ani care mai e plătit, versus 4,5% 

ori 10 ani. Oare diferența este aceeași, oameni buni ? Oare e un câștig pentru Primăria Piatra Neamț ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”sunt investițiile, d-le Gavrilescu. Acesta este câștigul 

oamenilor, nu al primăriei.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan - ”investițiile cred că se pot face fără a îndatora Primăria 

Piatra Neamț pentru încă 10 ani”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”noi nu îndatorăm orașul acum, noi rezolvăm o datorie 

existentă, în așa fel încât, astăzi, să putem genera acele investiții cu care să aducem plus valoare 

orașului, pentru că ați fost viceprimar și știți foarte bine care este puterea financiară a orașului în a 

iniția noi investiții”. 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”este adevărat. Dar patru ani de zile, am plătit acele 

datorii”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”și asta este datoria dumneavostră ?” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”nu, dar mulțumirea dumneavostră este să mai plătiți 

încă 10 ani ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”nu, mulțumirea mea este să dezvoltăm acest oraș, pentru ca 

tinerii să găsească oportunitatea de a rămâne în orașul lor. Aceasta este misiunea pe care v-o propun.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”așa cum ne-ați propus, am aupus analizei colegilor 

consilieri, niște calcule banale.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dumneavoastră vă referiți la costuri, fără a vă gândi și la 

beneficii” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles. O singură întrebare mai am : d-le expert 

din toate emisiunile de obligațiuni pe care le-ați făcut, în istoria veche a firmei, când ați mai făcut 

obligațiuni pentru a achita credite ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”ultimile trei, inclusiv cel de la Alba 

Iulia, au fost făcute într-un sistem hibrid. Credit punte luat pentru trei ani, să se plătească din credit pe 

măsură ce se execută lucrările, iar după trei ani au fost refinanțate creditele respective prin emisiune de 

obligațiuni. ” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”tot prin dumneavoastră ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”tot prin noi” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ” dați-mi un exemplu, în istoria de 100 de ani,  când 

prin obligațiunile propuse de dumneavoastră s-au achitat alte dobânzi, credite, care ajung la maturitate 

sau au ajuns la maturitate aproape de perioada de închidere.”  

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”v-am răspuns mai devreme.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”am înțeles” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”să înțeleg că ne așteaptă o refinanțare?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”peste vreo 7,8 ani. Bucureștiul face 

acest lucru din 2005 și până acum. Bucureștiul a emis 6 sau 7 emisiuni de obligațiuni, la fiecare 3,4,5 

ani, din 2005 și până acum, astfel încât să acopere emisiunile anterioare.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”pe site-ul dumneavostraă municipiul București 

are o maturitate de 10 ani, cu o dobândă de 5,60%. Dacă discutăm de încă 7,8 ani de acum încolo, ne 

putem duce pe o maturitate mai mare și o dobândă de 1,47 cum are Timișoara?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”cu cît crește maturitatea, cu atât 

cresc costurile. Ceea ce avem acolo este o diferență între municipiul București și municipiul 

Timișoara, calculat anul trecut în noiembrie. Municipiul Timișoara plătea o dobândă mult mai mică 

decât municipiul București.  Asta se datorează faptului că municipiul București nu a apelat la un 

consultant, s-a dus direct la bănci, care evident i-au solicitat o dobândă mult mai mare. ” 



 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”la ce valoare estimați să ajungă propunerea pentru 

Piatra Neamț ? ”  

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”estimările mele ar fi de 4,5 – 4,6- 

4,75% la euro, denominat in euro. Dacă mergem pe lei ar fi mai mult.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”cam de cât ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”nu vă recomand în lei.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dați-ne posibilitatea de a face comparația. Nu toți 

suntem experți. Astăzi avem un credit în lei. Ar fi mai mică de 8,5% ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”este destul de dificl să vă răspund la 

această întrebare, pentru că inflația a depășit 10% și nu pot să vă dau acum un răspuns” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”cu siguranță nu va fi mai mică decât inflația ?” 

 Dl. Miron Valentin – Reprezentant VMB Parteners SA – ”poate fi mai decât inflația, dar nu cu 

mult.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”d-le Gavrilescu vă raportați la mecanismele tradiționale de 

finanțare și anume la sistemul bancar. In momentul de față noi încercăm să facem un pas către un 

mecanism care este mult mai performant și unde noi avem un oarecare control asupra costurilor, care 

se referă la obligațiuni. In momentul de față, și expertul financiar vă poate explica acest lucru mult 

mai tehnic și mai argumentat decât o pot face eu. In momentul de față există lichidități pe piață care ne 

pot asigura că investitorii mari și în speță cei care doresc să-și plaseze banii în investiții sigure, sunt 

dispuși să o facă și la dobânzi negative, astăzi. Pentru că există astfel de plasamente.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”mai am o întrebare,pentru că vreau să se audă 

răspunsul din gura dumneavoastră. Știați că dobânda la lei ar fi mai mare decât dobânda care o plătește 

Primăria Piatra Neamț astăzi ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dl. Gavrilescu, nu vorbesc de costuri, ci despre nevoia  de a 

găsi soluții ca astăzi să generăm și să dăm drumul la investiții în municipiul Piatra Neamț. Pe 

dumneavoastră nu vă preocupă astăzi, pentru că aici nu sunteți decât pentru a face opoziție și căutați 

cu orice preț să vă opuneți soluțiilor pe care noi ele oferim.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”dumneavostră ați votat sau v-ați opus pentru 

proiectele propuse de grupul consilierilor PMP. In bugetul de anul acesta, s-a făcut vreun proiect din 

cele propuse ?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”există o prioritizare și un calendar, după cum v-am spus și  

într-o întâlnire prealabilă. In luna septembrie vor fi demarate achizițiile aferente proiectelor pe care le-

am demarat la începutul anului, pentru că avem un calendar și niște priorități care ne obligă să mergem 

pe prioritizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Aceasta este situația astăzi.” 

 Dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan – ”mulțumesc frumos”. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre care a fost 

APROBAT cu 13 voturi Pentru (din care 12 consilieri locali prezenți fizic și 1 consilier local on-line), 

5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. 

Consilier local Minuț Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na consilier local  

Tatomir Alina Mihaela) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian ). 

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

203 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.4 privind desfiinţarea locurilor de parcare situate pe terenurile afectate prin lucrările de 

utilitate publică aferente proiectelor de mobilitate urbană; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31794 din 11.07.2022 emis de 

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

Patrimonui; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

  



Dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel – propune următorul amendament :” Se înlocuiește 

anexa nr.1 din proiectul de hotărâre cu anexa la prezentul  amendament, cuprinzând un număr 

suplimentar de 45 de locuri de parcare, ce urmează a fi desființate. Se modifică în mod 

corespunzător anexa nr.2 din proiectul de hotărâre”; 
 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– dă cuvântul d-nei Samson Lăcrămioara. 

 D-na Samson Lăcrămioara – ”locuiesc pe strada Dimitrie Leonida și sunt asistent personal la o 

persoană cu dizabilități. Fiica mea este licențiată în psihologie, masterandă cu 2 mastere, și lucrează ca 

psiholog practicant la Santa Maria. Ați desființat, ați reziliat contractele de parcare. Cum ar trebui să 

îmi duc copilul la muncă și acasă, în condițiile în care copilul meu merge dus de mână? Ați găsit o 

soluție pentru noi, cei care locuim acolo? Cum ar trebui să procedez eu?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”am predat amplasamentul în vederea efectuării unor lucrări. 

Amplasamentul respectiv, în zona respectivă sunt și locuri de parcare pentru care există contracte. In 

momentul în care se desfășoară lucrări, este obligatoriu să desființăm contractele aferente locurilor de 

parcare, pentru că nu vă putem asigura deplinătatea tuturor serviciilor aferente locului de parcare. Cu 

suprafața respectivă nu pleacă nimeni acasă. Pe perioada lucrărilor, evident că trebuie să eliberați locul 

de parcare, dar acele lucrări nu sunt în fiecare zi, 24 din 24 de ore. Vor exista anumite intervale în care 

avem rugămintea de a elibera respectivul loc, pentru a termina lucrările cât mai repede și cât mai 

eficient, după care vă asigurăm că vom găsi soluții pentru a avea contract pe locul de parcare valabil. 

In momentul de față puteți lăsa în continuare mașina acolo, chiar dacă nu veți avea un contract de 

parcare.” 

 D-na Samson Lăcrămioara – ”avem certitudinea, ne asigurați, că după ce se vor termina 

lucrările, noi locatarii vom avea locuri de parcare? Eu, copilul meu? Mă apropii de vârsta de 60 de ani, 

nu voi moșteni pământul ăsta, copilul meu va fi la un moment dat singur, să se poată descurca. Mă 

asigurați că va putea să plece de acasă, să nu fie îngrădită? Să meargă la serviciu?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ce vă pot garanta dumneavostră și tuturor pietrenilor este 

respectarea unui principiu : fiecare apartament din Piatra Neamț să aibe un loc de parcare funcțional. 

Momentan asta este promisiunea pe care o putem face. Problema trebuie soluționată în următoarea 

paradigmă : un oraș pentru oameni, nu neapărat pentru mașini. Ceea ce vă pot asigura este că vom 

căuta și toate eforturile sunt canalizate pentru a găsi cel puțin un loc de parcare pentru fiecare familie”. 

 Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan – ”în regulament scrie că pesoanele cu dizabilități au 

prioritate în ocuparea unui loc de parcare”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”mulțumesc pentru completare” 

 D-na Samson Lăcrămioara – ”cunosc Legea nr.448 ” 

 Dl. Viceprimar Irimia Marius Ioan – ”eu zic de regulamentul nostru”. 

 D-na Samson Lăcrămioara – ”cu ani în urmă acest regulament ne zăpăcea.încă o problemă: 

copilul meu lucrează la centrul social de la stația de salvare. Nu este nici o linie de transport în comun 

care să ajungă. Ziceți să nu circulăm toți cu mașinile. Ok. Nu circulăm.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”în stânga dumneavostră este directorul de la ADI Urbtrans, 

care se ocupă de traseele de pe raza orașului și vă asigur că vă ascult si eu, dar vreau să îl priviți în 

ochi pe dl. Grigoraș.” 

 D-na Samson Lăcrămioara – ”spe centrul rezidențial nu este nici un mijloc de transport în 

comun. Accesibilitatea în mijloacele de transport în comun este zero. Știți cum e să duci un copil? E 

cât mine. Unul o ținea de sub braț și altul îi ridica picioarele. Știți cât este de greu?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vă mulțumesc că ați venit la ședința de astăzi. Chiar dacă 

reprezentați prima zonă a oașului care are de suferit ca urmare a implementării proiectelor de 

mobilitate, vă spun cu toată sinceritatea că veți fi și primii cetățeni care vor putea gusta beneficiile 

programului de mobilitate, și mai ales ca persoană care înțelege nevoile persoanelor cu dizabilități,  

veți vedea ce înseamnă accesibilizarea orașului. Pentru că în maxim 3 săptămâni trotuarele din zona 

dumneavostră vor arăta diferit față de ceea ce vedeți astăzi”. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot amendamentul formulat de dl. Consilier 

local Jucan Adrian Gabriel, care a fost Aprobat cu 13 voturi Pentru (din care 10 consilieri locali 

prezenți fizic și 1 consilieri on-line) și 6 voturi Abținere (dl. Consilier local Apetrei George, dl. 



Consilier local Gavrilescu Bogdan, dl. Consilier local Grigoraș Adrian, dl. Consilier local Minuț 

Eduard Robert, dl. Consilier local Șerban Valentin și d-na consilier local  Tatomir Alina Mihaela). 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul adoptat, care a fost Aprobat cu 13 voturi Pentru (din care 12 consilieri locali prezenți 

fizic și 1 consilier local on-line), 5 voturi Împotrivă (dl. Consilier local Apetrei George, dl. Consilier 

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

și d-na consilier local  Tatomir Alina Mihaela) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Grigoraș Adrian ). 

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

204 a Consiliului. 
 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință–supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotărâre nr.5 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Industriei 

Ospitalității, în vederea organizării în comun a evenimentului gastronomic URBEA Food Fest, în 

perioada 20-21 august 2022, în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 31839 din 12.07.2022 emis de 

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

Comunicare; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– supune la vot proiectul de hotărâre care a fost 

APROBAT cu 17 voturi (16 consilieri locali cu prezență fizică și un consilier local prezent on-line), 1 

vot Impotrivă (dl. Consilier local Minuț Eduard Robert) și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Grigoraș 

Adrian). 

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

205 a Consiliului. 

 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Ene Aurora – Preşedinte de Şedinţă declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– SS indescifrabil 

 

 

D-na Oana Catzaiti – Secretarul General al Municipiului – SS indescifrabil 
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