
ÎNTREBĂRI 
 

 

Adresată: domnului Lucian Nicolae BODE - Ministrul Afacerilor Interne 

 

De către: Deputat Ciprian-Constantin ȘERBAN – Circumscripția Electorală nr. 29 Neamț 

Grup parlamentar - PSD 

 

Obiectul întrebărilor: aplicarea defectuoasă a prevederilor legale cu privire la încetarea de drept 

înainte de termen a mandatului unui consilier local 

 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri 

săi au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 

asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 

 

La data de 15 decembrie 2020, printr-o hotărâre a I.C.C.J., s-a constatat definitiv și 

executoriu,  incompatibilitatea numitului  HARBUZ Liviu, consilier local în cadrul Consiliului 

Local Piatra-Neamț, ales în urma scrutinului din 27 septembrie 2020. În ședința Consiliului Local 

Piatra-Neamț din 21.12.2020, deși s-a înscris pe ordinea de zi Proiectul nr. 51 prin care se constata 

încetarea de drept și vacantarea locului ca urmare a demisiei lui HARBUZ Liviu, în baza art. 204, 

al (2), lit. a) din O.U.G. nr 57/2010 privind Codul Administrativ, nu s-a luat mai luat în dezbatere 

și nu s-a mai adoptat nici o hotărâre în acest sens. Motivul: depunerea clarificării nr. 

35884/21.12.2020 de către cel în cauză, invocându-se hotărârea definitivă și executorie a I.C.C.J. 

în dosarul nr.5849/2/2013 . Deși au trecut mai bine de trei luni de la decizia Înaltei Curți de Casație 

și Justiție, prefectul județului Neamț stă în pasivitate și nu acționează în spiritul instaurării 

legalității în activitatea Consiliului Local Piatra-Neamț.  

În aceste condiții, doresc să îmi răspundeți punctual la următoarele întrebări: 

1. Deși l-a considerat demisionar pe HARBUZ Liviu (cu votul căruia s-au ales cei doi 

viceprimari ai municipiului Piatra-Neamț - fundamentul legal pentru care s-au pronunțat 

acțiunile de anulare acte administrative în dosarul nr.481/103/2021 și dosarul 

nr.624/103/2021), cum explicați pasivitatea prefectului de Neamț și neîndeplinirea 

atribuțiilor acestuia de serviciu referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute 

de art. 204 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv încetarea 

mandatului înainte de termen a mandatului de consilier local? 

2. Dacă l-a considerat demisionar pe HARBUZ Liviu, cum de prefectul județului Neamț  nu-

și exercită atribuția de a solicita și de a anula în contencios administrativ a tuturor actelor 

adoptate de către Consiliul Local Piatra-Neamț cu votul unui demisionar, așa cum prevede 

în mod imperativ art. 255 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ? 

3. Deși prefectul județului Neamț cunoaște starea de incompatibilitate a lui HARBUZ Liviu, 

stabilită definitiv și irevocabil de către I.C.C.J. prin hotărârea pronunțată în dosarul 
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nr.5849/2/2013, sunteți de părere că prefectul, prin pasivitatea sa, girează funcționarea 

Consiliului Local Piatra-Neamț într-o stare profund ilegală, chiar la limita 

infracționalității? Să amintim aici că, prin continuarea exercitării funcției de consilier local 

de către HARBUZ Liviu, cu votul căruia au fost aleși cei doi viceprimari, s-au emis, timp 

de trei luni de zile, autorizații de construcții, certificate de stare civilă, acte de protecție și 

asistență socială, de executare a drepturilor părintești, s-au decontat servicii, lucrări, 

produse, etc., toate acestea putând fi lovite de nulitate absolută, în detrimentul cetățenilor 

municipiului Piatra-Neamț.? Și asta pentru că prefectul nu pune în executare o hotărâre 

definitorie și irevocabilă a I.C.C.J.  

4.  Ce măsuri concrete veți dispune față de situațiile de mai sus? 

 

 

 

 

Vă mulțumesc! 

 

Vă solicit răspuns în scris. 

 

 

              Cu stimă, 

        Ciprian-Constantin ȘERBAN 
 




