
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

Serviciul Administrație Publică Locală 
Nr. 36237 din 08.08.2022 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 15.06.2022, 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.1438 din 15.06.2022, 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 17 consilieri locali, iar on-line sunt prezenți 2 consilieri locali : dl. Consilier local 

Curelaru Ioan Iulian și dl. Consilier local Trofin Mihai Florentin. Lipsesc 2 consilieri locali: dl. 

consilier local Apetrei George și dl. Consilier local Șerban Valentin.  De asemenea la ședință participă 

dl. Dragoș Ștefan - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, d-na Irina Știrbu – Director Direcția 

Patrimoniu, dl. Florin Pascu - Șef Birou Autorizări Comerciale și Transport Public, 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 21 de consilieri locali, din care 19 consilieri locali sunt prezenți fizic și 2 consilieri locali on-

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

Dl. Primar Andrei Carabelea propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr.3, 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi (19 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți 

fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line). 

D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot ordinea de zi, cu modificările și 

completările ulterioare, care a fost aprobată cu unanimitate. 

Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu informează Consiliul Local că are o interpelare la 

proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi. 

D-na Consilier local Tatomir Alina Mihaela informează Consiliul Local că are o interpelare la 

proiectul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi. 

 

 

I. PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 

  
  

 1.HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Piatra Neamț; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de administrare, 

întreţinere şi exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare a 

autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de 

pe domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1 an şi 6 luni  - până la 

data de 31.12.2023; 

                 - iniţiator – Primar Andrei Carabelea 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului 

public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de 

blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau 

parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al 

municipiului 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 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26275 din 10.06.2022 emis de 

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

Resurse Umane, Administrativ; 

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

hotărâre. 

 Dl. Consilier local Obreja Mihai anunță Consiliul Local că are un amendament de formulat la 

acest proiect de hotărâre. 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”interpelarea pe care vreau să o fac se referă la 

modificarea organigramei. În momentul în care au fost aprobate aceste proiecte de mobilitate, partea 

de monitorizare era în cadrul poliției locale și era un sistem de management al tuturor obiectivelor, 

transport în comun, puncte de colectare, care s-au modernizat și toate acele camere de monitorizare, 

care funcționează astăzi în orașul Piatra Neamț. Întrebarea mea este de ce este necesar să mărim 

organigrama, dacă noi am conceput și am gândit și cred că este mai eficient să fie monitorizată poliția 

locală și timpii de reacție să fie mult mai buni. Mulțumesc.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”au fost foarte multe discuții cu privire la: cum este mai eficient 

să gestionăm activitatea centrului de comandă și control, unde vor fi alocate aceste posturi.s-a discutat 

mult, s-a luat în considerare ideea înființării unui compartiment în cadrul Poliției Locale. Este mai 

eficient să avem în directa subordonare a Direcției de Implementare și Dezvoltare Programe, pentru că 

vor fi foarte multe ședințe tehnice și vor fi foarte multe activități de coordonat împreună cu 

consultanții pe proiecte și cu experții pe mobilitate urbană. Vor fi foarte multe instruiri.este soluția cea 

mai eficientă, ca în următorii 5 ani, acest compartiment să funcționeze în directa subordonare a celui 

care coordonează implementarea proiectelor de mobilitate. Ar însemna ruperea unui lanț logic, să 

avem la Poliția Locală. Pe viitor această decizie o vom lua împreună.” 

 D-na consilier local Luca Moise Florentina – ”nu există riscul să pățim ca și la celelalte 

proiecte, când am hotărât ca anumite departamente sau chiar societăți să treacă în subordinea directă a 

Primăriei Piatra Neamț? Iată că ajungem în situații în care pasăm de la unul la celălalt, cu scuze pentru 

neputință. Nu există un risc în acest sens, să ne trezim că la ședințele viitoare veți veni cu un proiect de 

hotărâre în fața noastră și va trebui să revenim la forma inițială? Se practică.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”ați fost foarte complicată în  exprimare. Întrebarea 

dumneavostră o pot înțelege dacă vreți să facem aici o dezbatere politică. Vorbim despre riscuri, 

pentru că în orice activitate de management, prevenim sau atenuăm aceste riscuri. Evident că ele 

există, acesta este și scopul acestei reorganizări. Am pus această reorganizare în ședință extraordinară, 

pentru că în primul rând, de la 1 iulie se blochează niște posturi, în al doilea rând, în această 

reorganizare am luat în considerare desființarea Biroului  de Administrare Piețe, pentru că blocarea 

acestor posturi nu ne permite să preluăm această activitate în cadrul primăriei. Există riscuri care 

depind de noi, și riscuri care nu depind de noi.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”dacă astăzi trece proiectul de hotărâre, vor funcționa 

două centre de monitorizare: unul la Poliția Locală și unul la Primăria municipiului Piatra Neamț”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”unul este independent de cel pe proiectele de mobilitate. În 

momentul de față este un dispecerat al Poliției Locale care funcționează pentru asigurarea ordinii și 

liniștii publice pe municipiul Piatra Neamț. Să nu le confundăm cu centrul de comandă și control de pe 

proiectele de mobilitate”. 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”nu. Dar în acel departament sunt cred că vreo 100 de 

camere de supraveghere, care sunt monitorizate. Corect?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dacă ați fost viceprimar cunoașteți foarte bine situația acelui 

centru de monitorizare care se desfășoară pe 4 m
 
pătrați, cu 2 televizoare, unde efectiv nu ai 

capacitatea logistică de a acoperi întregul necesar, nici măcar să monitorizez un sfert din camerele pe 

care le-am montat.” 



 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”de asta a fost gândit un centru de monitorizare pe 

trafic și implementat cu toate proiectele, care să acopere și să asigure monitorizarea în totalitate.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”pe termen mediu și lung este o soluție viabilă, ca acest centru 

să funcționeze în subordinea Poliției Locală. În momentul de față, din motive tehnice, acest lucru este 

supus unor vulnerabilități. Ne trebuie o echipă dedicată, care să fie în strânsă legătură cu echipa de 

implementare a proiectului”. 

 Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”personalul va avea experiență în monitorizarea 

traficului?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”există și funcții calificate de ingineri, de inspectori de trafic, 

există și funcții de operatori, care nu necesită experiență. Tot personalul va fi instruit de specialiști pe 

aceste proiecte”. 

 Dl. Consilier local Minuț Eduard Robert – ”să înțelegem că la Poliția Locală nu sunt.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vorbim de lucruri diferite”. 

 Dl. Consilier local Obreja Mihai prezintă următorul amendament: ”Se introduce un nou 

articol, art.2, care va avea următorul conținut:  

 Art.2 – Se stabilește un termen de maxim 30 de zile lucrătoare pentru implementarea 

prezentei hotărâri, în vederea respectării drepturilor personalului contractual ale căror posturi sunt 

afectate de aprobarea noii structuri organizatorice și îndeplinirea procedurilor legale prevăzute de 

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii; Se renumerotează în mod corespunzător următoarele 

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

local Obreja Mihai, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (11 voturi Pentru din partea 

consilierilor locali prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line), 7 

voturi Împotrivă (dl. consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. consilier local Liviu Florescu Purcariu,    

d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Minuț Eduard Robert, dl. consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. consilier local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tatomir Alina 

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

 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 (11 voturi Pentru din partea 

consilierilor locali prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line), 7 

voturi Împotrivă (dl. consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. consilier local Liviu Florescu Purcariu,    

d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Minuț Eduard Robert, dl. consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. consilier local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tatomir Alina 

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

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

173 a Consiliului. 

 

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

hotărâre nr.2 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de administrare, întreţinere şi 

exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și 

privat al municipiului Piatra Neamț, pe o perioadă de 1 an şi 6 luni  - până la data de 31.12.2023; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26374 din 11.06.2022 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. 

 D-na consilier local Tofan Ramona Mirela  formulează următorul amendament: 

”1. Se reformulează punctul 10.4, art.10 din Anexa nr. 4 – Contractul cadru, astfel: 

- La încetarea contractului concedentul va restitui garanția constituită conform 

pct.10.2, în condițiile în care nu vor exista pretenții între părți cu privire la executarea și încetarea 

contractului; 

 



   2.  În tot cuprinsul Regulamentului ce constituie Anexa nr.3 la proiect, se înlocuiește 

sintagma “contract de închiriere loc de parcare de reședință” cu sintagma “contract de prestări 

servicii utilizare loc de parcare de reședință”; 

     3.  La anexa nr.4  se introduce lit. c) în cuprinsul art. 1.2. având următorul conținut:  

  “c) blocarea/deblocarea, depozitarea și eliberarea autovehiculelor care sunt staționate sau parcate 

neregulamentar, conform prevederilor stipulate în caietul de sarcini și în Regulamentul de 

organizare și funcționare a serviciului public”. 

 4 . Se introduce în anexa nr.4 un nou articol nr. 31, având următorul conținut: 

   “Operatorul va prelua de la municipiul Piatra Neamț contractele aflate în vigoare, cu obligația 

corelativă a acestuia din urmă de a vira contravaloarea aferentă perioadei contractuale rămase, 

ulterioară încheierii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public”. 

 5. În proiectul de hotărâre, după art. 9, se introduce un nou articol, respectiv art.10, având 

urmatoarea formulare: 

       “Pe parcursul derularii contractului, lista locurilor de parcare va putea fi modificata ca urmare 

a infiintarii de noi locuri de parcare sau pentru cauza de utilitate publica ca urmare a desfiintarii 

locurilor situate in zonele afectate de proiectele de mobilitate urbana ” 

      Se renumeroteaza, in mod corespunzator, urmatoarele articole. 

      Se modifica in mod corespunzator Anexa 4 – Contractul cadru, prin introducerea  in art. 11 a 

unei noi litere, litera k), cu aceeasi formulare.  

           6.  Se reformulează art. 13 din Anexa nr. 2 - Caietul de sarcini, care va avea urmatoarea 

formulare: 

          “Art.13 Aplicaţia informatică, proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, va fi predată către 

administratorul/operatorul serviciului de parcare ca bun de retur la data intrării în vigoare a 

contractului de concesiune, împreună cu infrastructura publică concesionata (locurile de parcare de 

reşedinţă, instalaţiile aferente), după caz, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, precum si 

locurile de parcare contractate anterior delegarii de gestiune, pe baza de proces-verbal de predare-

primire, din Anexa nr. 1 la Regulament, anexă care va fi actualizata cu ocazia intocmirea 

procesului verbal de predare-primire a locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza Municipiului 

Piatra Neamt.” 

       7. Se reformulează art.13 alin.2 lit. a) din Anexa nr. 4 – Contractul cadru, care va avea 

următoarea formulare: 

     “13.2. Concedentul este obligat: 

a) să predea concesionarului, la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, 

infrastructura publică concesionată (locurile de parcare de reşedinţă, instalaţiile aferente, după caz, 

cu inventarul existent, libere de orice sarcini, precum si locurile de parcare contractate anterior 

delegarii de gestiune , pe baza de proces-verbal de predare-primire, din Anexa nr. 1 la Regulament, 

anexă care va fi actualizată cu ocazia întocmirii procesului verbal de predare-primire a locurilor de 

parcare de reşedinţă situate pe raza Municipiului Piatra Neamţ;” 

 D-na consilier local Tofan Ramona Mirela menționează că amendamentul a fost făcut la 

propunerea Serviciului Juridic și asumat de dumneaei.    

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela- ”ar trebui lămurită situația juridică a dosarului 

depus de către Prefectură și înregistrat pe rolul Tribunalului Piatra Neamț, în ceea ce privește 

preluarea de către Primărie a serviciilor oferite anterior de SC Parking. Am verificat și termenul de 

judecată este 22 iunie. În situația în care Instituția Prefectului pierde dosarul, astăzi votăm degeaba 

proiectul, pentru că mâine serviciu de administrare parcare revine primăriei sau dacă soluția este 

favorabilă Instituției Prefectului și anulată hotărârea de consiliu local, acest proiect trebuie rediscutat 

după o soluție dată în acel dosar. Ne grăbim.” 

 Dl. consilier local Teodorescu Constantin – ”oricine poate să dea în judecată, noi nu mai 

aprobăm nici un proiect?” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”termenul este pe 22 iunie, ar trebui să 

așteptăm.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”dar nu este în pronunțare. Sunt foarte mici șansele, spre nule, 

să avem o soluție pe 22 iunie. Și mai știm că nu vom avea o soluție finală. Ne permitem să mai 

prelungim această situație?” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”nu trebuia să ajungem în situația aceasta.” 



 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”de acord. Am ajuns. Putem lua în discuție situația de astăzi?” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”astăzi sunt semne de întrebare asupra soluției. 

Dacă Instituția Prefectului pierde, rămâne în vigoare Hotărârea de Consiliu Local pe care astăzi nu ați 

dispus să o abrogați.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”vom avea pe 22 iunie o soluție finală?cred că am închis 

subiectul.” 

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu – ”soluția de astăzi este o delegare de 

gestiune către SC Parking a serviciului până la finalizarea dosarului în instanță. Este foarte adevărat că 

din acel moment, depind doar parte, din acele bunuri de retur care fac astăzi obiectul hotărârii. 

Obiectul hotărârii de astăzi îl constituie parcările, care sunt libere de sarcini, nu sunt contractate și 

urmează să fie contractate de către SC Parking. Discutăm despre locuri de parcare care sunt 

contractate de către SC Parking, anterior, și trebuie administrare de către cineva, întrucît noi nu putem 

face asta acum. Mă refer la vopsit, la respectarea drepturilor pe care le au oamenii care au încheiat 

aceste contracte și pentru care au plătit. Noi nu putem să le administrăm. Asta spune hotărârea care 

este suspendată în instanță, în schimb, ca soluție pe perioada aceasta de avarie, am găsit delegarea de 

gestiune prin atribuire directă până la finalizarea acelui dosar. În momentul în care vom ști ce se 

întâmplă cu acea hotărâre, vom ști dacă contractele încheiate de către primărie sunt valabile sau vor fi 

anulate ca și hotărâri”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”în proiectul de hotărâre nu este menționată 

sintagma până la rămânerea definitivă și irevocabilă a sentinței civile din dosarul nr... Și atunci creăm 

din nou o neconcordanță cu contractele care vor fi în vigoare la data menționată în proiectul de 

hotărâre și ce se va întâmpla atunci cu cele care mai au 2-3 zile până când rămâne definitivă și 

irevocabilă hotărârea. Nu este clar formulat proiectul de hotărâre.” 

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu – ”sunt perfect de acord cu dumneavoastră. 

Este foarte greu pentru cei care preiau acest serviciu să aibă un termen variabil, până la care se 

derulează contractul. Ei vor trebui, în numele nostru, să încheie contracte pe un an de zile. Nu se poate 

încheie de 5 luni, pe 7 luni, am crea un haos. Contractele ajung la sfârșitul perioadei de valabilitate în 

faze diferite. Zilnic se finalizează contracte pe parcări.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”tocmai de aceea ar trebuie menționată perioada 

în proiectul de hotărâre. Altfel se vor genera aceleași cauze”. 

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu – ”și când calculezi o redevență a unui 

contract trebuie să ai toate lucrurile în calcul. Cei care primesc parcările în administrare trebuie să-și 

facă niște calcule și să vadă dacă ce le-am dat noi, pretează. Toate aceste lucruri au fost luate în calcul, 

acel regulament și acea hotărâre este valabilă, dacă instanța va considera acest lucru, dacă nu, noi am 

încercat să ne acoperim ca și perioadă cu această hotărâre prin care delegăm serviciul. Nu putem lăsa 

un an, un an și jumătate, până se scriu soluțiile, până se comunică hotărârile, durează. Trebuia să dăm 

un termen, astfel încât să avem calcule concrete, pe stabilire tarife, stabilire redevență. Este foarte greu 

să facem acest calcul.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”când au fost atribuite parcările către SC Parking SA, 

s-a făcut în urma unei licitații. Astăzi cum se face atribuirea directă?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”facem încredințare directă, conform legii achizițiilor publice. 

Fiind o societate a Consiliului Local, încredințarea se face prin hotărâre de consiliu local.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”la un moment dat, nu s-a putut face prin încredințare 

directă, iar astăzi se poate.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”pentru că atunci aveam un acționariat privat, care împiedica 

acest lucru.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”s-a modificat acționarul?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”astăzi este acționariat 100% public.” 

 

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu – ”aveți în spate la material și acționariatul 

de la Registrul Comerțului.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”dacă Instituția Prefectului pierde și soluția este 

favorabilă autorității teritorial-administrative, cum se calculează redevența? ”  

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu- ”nu am înțeles întrebarea” 



 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”dacă Consiliul Local câștigă procesul, rămâne 

valabilă hotărârea de consiliu local din februarie. Locativul trece în subordinea primăriei. Din nou 

avem  situație în neconcordanță cu contractele care sunt în vigoare în acel moment, încheiate cu SC 

Parking, o să treacă la primărie și nu avem o hotărâre de consiliu local în sensul ăsta, decât astăzi când 

soluția nu este definitivă și irevocabilă. Repet, se va genera aceeași cauză”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”și acum ce propuneți?” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”din perspectiva mea, așa cum știu că 

funcționează secția de contencios-administrativ, este final de dosar, în primă instanță de contencios 

administrativ, iar la Curtea de Apel Bacău se termină prin septembrie, octombrie. Hotărârile 

judecătorești le trimit în două săptămâni.” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”de asta am stat anul trecut 8 luni fără viceprimari?” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”viceprimarii au primit retroactiv drepturile 

salariale” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”activitatea primăriei nu a fost grevată de acea situație? D-na 

consilier, acest regulament, strategie de contractare, referat, studiu de oportunitate au fost în consultare 

publică la începutul lunii mai. Faptul că pentru astăzi am convocat această ședință, după precedentul 

din luna martie, mai exact pe 28 februarie, când am aprobat prin hotărâre de consiliu local, în situație 

limită, fără respectarea termenului de consultare publică, strategia și regulamentul de administrare a 

parcărilor de reședință în gestiunea directă a primăriei, acest fapt ne-a adus în situația de astăzi. La 

începutul lunii mai, am lansat în dezbatere publică, au curs de atunci 30 de zile lucrătoare, care s-au 

împlinit ieri. Mi-am luat acel angajament în fața comunității, că în prima zi posibilă după împlinirea 

termenului de consultare publică, supun votului Consiliului Local aprobarea noului regulament, pentru 

că oamenii cer și vor siguranța locului de parcare. Dumneavoastră, astăzi, vreți să dezbatem acest 

lucru, deși v-am invitat personal la dezbatere” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”când ați luat decizia să luați parcările la primărie, nu 

îmi aduc aminte să fi discutat cu reprezentanții din opoziție, care fac parte din Consiliul Local Piatra 

Neamț”. 

 Dl. Primar Andrei Carabelea - ”înaintea ședinței, v-am invitat să avem discuții pe acest subiect. 

Nu ați onorat invitația deși ați confirmat. Haideți să votăm și să rezolvăm această problemă, în 

interesul cetățeanului. Astăzi, să facem administrație, să rezolvăm problema parcărilor.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”o singură întrebare mai am. Pe mine personal, cum 

m-ați convocat?” 

 Dl. Primar Andrei Carabelea – ”telefonic, d-le Gavrilescu. Vă aduceți aminte.” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”îmi aduc perfect aminte că eram plecat din 

localitate.” 

 D-na Luca Moise Florentina – ”era trimisă ordinea de zi, când ne-ați chemat la consultații.” 

 D-na Oana Catzaiti – Secretar General Municipiu – ”vreau să o întreb pe d-na consilier local  

Tatomir dacă vrea să facă amendament”. 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”nu. A fost o interpelare. Știu să fac diferența 

între o interpelare și amendament”. 

 Dl. Consilier local Jucan Gabriel Adrian – ”suntem într-o situație la care nu am fi vrut să 

ajungem. Încercăm să o deblocăm. Din experiența pe care o aveți, un termen previzibil ar fi undeva în 

octombrie, să fie o soluție finală. Până atunci vor fi mii de contracte neadministrate. Suntem în situația 

de a lua o hotărâre. Deja au trecut 2 luni de zile, în care nu s-au făcut contractele, mai stăm încă 3, 4 

luni? ” 

 Dl. Consilier local Bogdan Gavrilescu – ”de ce nu așteptați termenul din 22 iunie?” 

 Dl. Consilier local Jucan Gabriel Adrian – ”pentru că nu e final. Termenul de 22 iunie, mai 

atrage după sine încă o lună de zile. În cazul unui recurs, e posibil încă o luna, două. Este o soluție 

logică acum.” 

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”punctul nostru de vedere a fost și atunci ignorat, 

astăzi mai tragem încă o data atenția că se insistă în aceeași greșeală, dar nu s-a învățat nimic.” 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință– ”vă întreb încă o dată. Faceți amendament?”  

 D-na consilier local Tatomir Alina Mihaela – ”nu”. 

 D-na Ene Aurora- Președinte de ședință – supune la vot amendamentul formulat de d-na 

consilier local Tofan, care a fost APROBAT cu 13 voturi Pentru (11 voturi Pentru din partea 



consilierilor locali prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line) și 8 

voturi Abținere (dl. consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. Consilier local Adrian Grigoraș, dl. 

consilier local Liviu Florescu Purcariu, d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local 

Minuț Eduard Robert, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier local Novac Marius Gruia 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 (11 voturi Pentru din partea 

consilierilor locali prezenți fizic și 2 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line), 7 

voturi Împotrivă (dl. consilier local Bogdan Gavrilescu, dl. consilier local Liviu Florescu Purcariu,    

d-na consilier local Luca Moise Florentina, dl. consilier local Minuț Eduard Robert, dl. consilier local 

Mihalcea Cristian, dl. consilier local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tatomir Alina 

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

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

174 a Consiliului. 

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

hotărâre nr.3 privind aprobarea tarifelor percepute în cadrul gestiunii delegate a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, 

ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate 

neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public și privat al municipiului 

Piatra Neamț; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 26372 din 11.06.2022 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 13 voturi Pentru (11 voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți fizic și 2 

voturi Pentru din partea consilierilor locali prezenți on-line), 7 voturi Împotrivă (dl. consilier local 

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

Florentina, dl. consilier local Minuț Eduard Robert, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier 

local Novac Marius Gruia și d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela) și 1 vot Abținere (dl. 

Consilier local Adrian Grigoraș). 

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

175 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 Roxana Catzaiti  - Secretarul General al Municipiului – SS indescifrabil  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SAPL/Ds.II/1 ex./NP/08.08.2022 


