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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ   
Nr.  37.991 din 10.09.2015  
F-SAPL-03 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, în şedinţa din data de 09.09.2015 a 

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea Administraţiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia 
Primarului nr. 1.883 din 07.09.2015, Viceprimarul desemnat Dragoş Chitic, a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: d-nul Viceprimar desemnat – Dragoş Victor Chitic, d-nul Consilier local 
delegat Vasile Popescu şi 19 consilieri locali. Lipsesc motivat: d-na consilier local Luminiţa Vîrlan şi d-
nul consilier local Ghiocel Tonco. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-nul Bogdan Puşcaşu – 
Administrator Public, d-nul Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local 
şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri locali, şedinţa este legal constituită şi se pot începe 
lucrările. 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei 
Primarului nr. 1.883 din 07.09.2015. 

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, care a fost aprobată în 
unanimitate. 
 

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
 1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind 
delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu 
plată, precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt 
staţionate sau parcate neregulamentar; 
  - iniţiator –  Consilier local delegat Vasile Popescu; 
 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr. 1 pentru aprobarea documentaţiei aferente licitaţiei publice deschise privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a serviciului de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice cu plată, precum şi 
a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau 
parcate neregulamentar; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 37.862 din 09.09.2015 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Transport; 
 D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament: „Avem un amendament, 
acelaşi pe care l-am propus atenţiei Consiliului Local şi în şedinţa anterioară, la art. 18 din Caietul de 
Sarcini solicităm nivelul redevenţei pe partea de tarife 40%, iar pe partea de servicii 35% din venituri.” 
 D-na consilier local Ana Ioniţă solicită cuvântul: „Eu aş fi fost încântată şi cred că se impune cât 
mai mult să iniţiem alte proiecte. Acceptarea unui operator privat pentru parcările de reşedinţă şi de 
blocare în cazul în care noi primăria avem o societate în care suntem acţionari, mă refer la Parking, 
societate cu acelaşi profil, duce la scăderea profitului Consiliului Local şi poate chiar la falimentarea 
Parking. Trebuie să fim foarte atenţi când aprobăm astfel de hotărâri şi ar trebui consultaţi juriştii şi 
economiştii consilieri. Responsabilitatea votului este mult prea mare pentru noi iar votul de azi expune 
atât pe primar cât şi pe consilieri la răspundere penală. Întâmplător studiez mai mult ca dumneavoastră, 
am fost şi avocat şi judecător şi privesc în jurul meu, noi suntem expuşi la a răspunde penal şi material. 
Vă rog să consultaţi dosarul penal nr. 4374/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ şi să vedeţi o 
firmă, care a avut contract cu noi, ce rol are şi cum este tratată în acel dosar şi cum va răspunde probabil 
pentru nişte fapte. Este în curs de judecată. Vă rog ca înainte de a iniţia să vă uitaţi şi pe răspunderea 
penală. Vă rog să consultaţi dosarul 4374/103/2014 şi să vedeţi acolo firma XdataSoft ce rol de probator 
penal şi ce se spune acolo. Vă rog să nu ne mai expuneţi pe noi consilierii. Proiectele iniţiate nu pot fi 
împotriva societăţilor care au ca acţionar primăria. În speţă dacă eu aş vota proiectul de astăzi, nu spun cu 
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răutate, spun cu motivare juridică, ar însemna ca în loc de doi lei cât ar trebui să facă Parking, poate să ia 
şi deblocările, să facă un leu. Dar de ce să facă un leu, că eu vreau să iau din obiectul de activitate al 
acestei firme care este specializată, aşa a fost creată, societatea primăriei şi să-i dau altei firme private 
când eu sunt plin de datorii în primărie. Nu există externalizarea acestui serviciu, noi avem societate 
specială, Parking. Eu m-aş fi referit să luăm deblocările, să scot bani şi să reducem puţin taxa pe deblocări 
aşa cum este în alte oraşe. Eu am discutat în principiu, în spiritul legii şi a răspunderii care ne revine nouă 
consilierilor. Noi aici să ştiţi că răspundem solidar şi n-aş vrea ca după ce am încasat 600 lei de la 
Primăria Piatra Neamţ să plătesc nu ştiu câte milioane pentru că am semnat un contract care este într-o 
gestiune frauduloasă. Orice decizie semnăm noi aici o semnăm pe răspunderea noastră şi să ştiţi că nimeni 
nu o să ne exonereze de răspundere. Mandatul de conducere pentru Parking este dat de Consiliul de 
administraţie şi implicit de cetăţenii municipiului. Pentru ce avem noi o societate cu un asemenea profil 
dacă nu pentru asta.” 
 D-na consilier local Aurelia Simionică intervine: „D-na consilier, pe ordinea de zi avem contractul 
cu parcările publice, nu cu parcările de reşedinţă. Mergeţi pe ideia că acest serviciu ar trebui să fie 
încredinţat direct către societatea Consiliului Local. Din punct de vedere legal nu se poate încredinţa 
direct, este adevărat însă că poate fi transformat întru-un serviciu public direct în subordinea primăriei. 
Domnule secretar vă rog să explicaţi acest aspect.” 
 D-nul Florin Fecic – Secretarul Municipiului, face următoarele clarificări: „În primul rând o 
precizare pentru d-na consilier Ioniţă Ana. Hotărârea de astăzi nu are nici o legătură cu XdataSoft. Este 
vorba despre aprobarea unui caiet de sarcini pentru o viitoare licitaţie. În al doilea rând dacă puneţi 
problema încredinţării către Parking v-aş recomanda Ordonanţa nr. 71/2002 privind serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat care impune obligativitatea licitaţiei în cazul gestiunii delegate. 
Doar dacă am vorbi de o gestiune directă, care înseamnă înfinţarea unui compartiment în cadrul primăriei, 
nu o societate, parcările ar putea fi gestionate direct, dar avem în 2005 o Hotărâre a Consiliului Local care 
a stabilit gestiunea delegată. Puteţi propune o hotărâre care să o modifice şi atunci nu mai are loc licitaţia, 
trebuie înfiinţat un compartiment nou, în schimb apar alte probleme. Trebuie angajat personal iar fondul 
de salarii (plafonul), stabilit de Ministerul de Finanţe, nu permite angajarea de personal.” 
 D-na consilier local Ana Ioniţă intervine: „Vă rog să se consemneze că eu astăzi am cerut să nu se 
externalizeze aceste servicii şi să se înfiinţeze, aşa cum a-ţi spus dumneavoastră un compartiment. Eu am 
discutat în principiu şi juridic. Am solicitat un serviciu (gestiunea directă) fără să delegăm gestiunea prin 
concesiune altei societăţi.”    
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul formulat care a fost 
respins cu 9 voturi PENTRU, 1 vot ABŢINERE (d-na consilier local Ioniţă Ana) şi 11 voturi 
ÎMPOTRIVĂ (d-nul consilier local Deaconu Gheorghe, d-nul consilier local Cazacu Ioan, d-nul consilier 
local Misăilă Cătălin, d-nul consilier local Popescu Vasile, d-nul consilier local Ouatu Vasile, d-na 
consilier local Iliesi Ecaterina, d-nul consilier local Teodorescu Constantin, d-nul consilier local Chitic 
Dragoş, d-nul consilier local Grigoraş Adrian, d-na consilier local Anton Monica şi d-nul consilier local 
Strungariu Viorel). 
 D-nul Vasile Ouatu – Preşedintele de şedinţă supune proiectul de hotărâre iniţial care a fost 
respins cu 11 voturi PENTRU, 1 vot ABŢINERE (d-nul consilier local Strungariu Viorel) şi 9 voturi 
ÎMPOTRIVĂ (d-nul consilier local Andriţa Valeriu, d-nul consilier local Marghidan Victor, d-na 
consilier local Baidan Silvia, d-na consilier local Monda Ana, d-na consilier local Simionică Aurelia, d-na 
consilier local Ioniţă Ana, d-nul consilier local Timaru Neculai, d-nul consilier local Trapiel Iulius şi d-
nul consilier local Dumitreasa Gheorghe). 

    
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat acesta se RESPINGE. 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – declară închise 
lucrările şedinţei. 
 

Procesul-verbal a fost semnat de: 
 

D-nul Vasile OUATU – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL  
 

D-nul Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
SAPJ/C.A.M./09.09.2015 


