CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 54.396 din 03.12.2015
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2015 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3, art. 63 alin.1 lit.e, art. 68 alin.1 şi
art. 115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 2326 din 19.11.2015, modificată şi completată prin Dispoziţia
Primarului nr.2369 din 26.11.2015, 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, d-nul Secretar al Municipiului – Florin Fecic, dl.
Bogdan Pușcașu – Administrator public şi 21 consilieri locali. De asemenea, în calitate de
invitaţi participă: d-nul Ioan Domiţian Nedeianu – Arhitect Şef, d-na Oana Sârbu – Şef Serviciu
Administraţie Publică şi Juridic, d-nul Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului Permanent
al Consiliului Local, d-nul Gabriel Muraru – Şef Birou Comunicare şi Management Integrat, dna Liliana Bodnărescu – Director Direcția Taxe și Impozite, d-na Dorina Staicu- Director
Direcția Economică, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi Management Integrat,
d-na
Ruxandra Bosovici – reprezentant SC CMI Urban SA, dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI
Urban SA, dl. Petre Dorobanțu – Cabinet Individual de Expertiză Contabilă Judiciară şi
reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 23 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesele Verbale ale
şedintelor Consiliului Local din data de 15.10.2015 (ședință extraordinară) și 29.10.2015, care
au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform
Dispoziţiei Primarului nr. 2326 din 19.11.2015, precizând faptul că Proiectele de hotărâre nr.14
și nr.20 au fost retrase de pe ordinea de zi, iar proiectele de hotărâre nr.31, nr.32, nr.33 şi nr.34
au fost introduse pe ordinea de zi, împreună cu INFORMAREA prezentată de SC CMI Urban
SA nr.8990 din 25.11.2015 prin Dispoziţia Primarului nr. 2369 din 26.11.2015.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu
modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra
Neamţ, pe anul 2015;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritas
SA pe anul 2015;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind completarea valorilor de inventar ale unor imobile date în
administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind aprobare P.U.Z. și R.L.U., str. Pietrelor nr.49;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
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5. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe proprietatea municipiului Piatra
Neamț;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la Contractul de concesionare a
serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț nr.34.093/04.08.2006, încheiat
între Municipiul Piatra Neamț și Asocierea dintre SC Brantner Servicii Ecologice SA și
Brantner Walter GmbH;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.6 din HCL nr. 329/30.08.2010 privind trecerea
unor bunuri imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării
Naționale, în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț si administrarea Consiliului Local
al Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
8.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.248/31.07.2012 privind împuternicirea
consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț, în societățile la care
municipiul Piatra Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările ulterioare;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
9.HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii ”Aleea Prof. Dumitru Almaș”, drumului
public situat în continuarea aleeii Trei Căldări, pe versantul Cozlei până la stația de sosire
telegondolă;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
10.HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000 lei din capitolul 67.02 “Cultură,
recreere si religie”, pentru organizarea spectacolului ”Revelion 2016”;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
11.HOTĂRÂRE privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;
- iniţiatori – Consilier local Aurelia Simionică
- Consilier local Iulius Trapiel
- Consilier local Victor Marghidan
- Consilier local Ana Ioniță
- Consilier local Silvia Baidan
- Consilier local Neculai Timaru
12.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și
unele persoane juridice;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
13.HOTĂRÂRE privind acordarea post-mortem, a titlului de cetățean de onoare al
municipiului Piatra Neamț, eroului național Adrian Rugină;
- iniţiator – Consilier local Cătălin MISĂILĂ
14.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare, stabilirea prețului de piață și
vânzarea directă a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț,
situat în municipiul Piatra Neamț, Aleea Tineretului nr.6 în suprafață de 59 mp;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
15.HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.218 din 30.07.2015 privind
aprobarea tarifelor minime de închiriere a spatiilor existente în Complexul Comercial – Mall
Forum Center – str. Cuejdi, nr. 1B;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
16.HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unui autoturism, către Poliția Locală a
municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
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17.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriei și redevenței pentru imobilele
aparținând municipiului Piatra Neamț și contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor
proprietatea unității administrativ-teritoriale pentru anul 2016;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
18.HOTĂRÂRE privind inventarul parțial al unor terenuri aparținând municipiului
Piatra Neamț;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de
piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren
cotă parte indiviză şi vânzarea acestora;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
20.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de
piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi
vânzarea directă a acestora;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
21.HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare, stabilirea valorii de inventar
și vânzarea prin licitație publică deschisă a bunului imobil teren, în suprafață de 59 mp din str.
Dimitrie Ernici nr.8;
- iniţiator – Consilier local delegat Vasile POPESCU
22.HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei
existente în sold la data de 31.12.2015, prevăzute la art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2016;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
24.HOTĂRÂRE privind modificarea procedurii de acordare a eșalonării la plata
impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale la bugetul local al Municipiului Piatra Neamț și
eșalonării la plată a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere
datorate pe perioada de eșalonare;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
25.HOTĂRÂRE privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întarziere aferente
obligațiilor fiscale principale restante la 30.09.2015;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
26.HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a P.U.Z. și R.L.U.
aferent extindere parter a spațiului comercial, situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.M1, parter;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind participarea UAT Municipiul Piatra Neamț, la cererea de
propuneri de proiecte lansată de POCU - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 /2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității
din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL - AP 5/ PI 9.vi/ OS
5.1/ Sprijin pregătitor;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
28.HOTĂRÂRE privind intenția înființării unui GAL (grup de acțiune locală) în
vederea participării UAT Municipiul Piatra Neamț la cererea de propuneri de proiecte lansată de
POCU - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Cererea de propuneri de proiecte nr.
3 /2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste
20.000 de locuitori” Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală (SDL) și pentru înființare GAL - AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor;
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- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
29.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
municipiul Piatra Neamț, pentru anul scolar 2016-2017;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoș CHITIC
30 .HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință;
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de Şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de
hotărâre introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei Primarului nr. 2369 din 26.11.2015:
31.HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a
parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al
Municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Consilier delegat Vasile Popescu
32.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 307/2013 privind încheierea
unor convenții de colaborare cu operatori economici de pe raza municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Consilier delegat Vasile Popescu
33.HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Piatra Neamț cu Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț pentru creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC
34.HOTĂRÂRE privind aprobarea declarației ”Piatra Neamț 2020 - Oraș inteligent”;
- iniţiator – Viceprimar desemnat Dragoş CHITIC
II. Intrebări – Interpelări adresate executivului
INFORMAREA prezentată de SC CMI Urban SA nr.8990 din 25.11.2015 referitoare la
măsuri de evitare a intrării în insolvență;
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra
Neamţ, pe anul 2015;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.52.660 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcţia Economică;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia;
D-na Dorina Staicu - Director Direcția Economică – precizeaza că s-a alocat
Municipiului Piatra Neamț, ulterior introducerii pe ordinea de zi a propiectului, suma de 880.000
lei, sumă ce va fi introdusă la cap.11.02.02 – Venituri și la cap.65.02 – Cheltuieli, pentru plata
diferenței la contribuțiile sociale aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, drept
pentru care se impune formularea și adoptarea unui amendament;
Dl. Dragoș Chitic Viceprimar desemnat – propune următorul amendament:
”introducerea sumei de 880.000 lei la cap.11.02.02 – Venituri și la cap.65.02 – Cheltuieli,
pentru plata diferenței la contribuțiile sociale aferente sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătorești”;
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl.
Dragoș Chitic - Viceprimar desemnat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună
cu amendamentul formulat și adoptat, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 335 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, al SC
Salubritas SA pentru anul 2015;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.52.215 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcţia Economică – Serviciul Buget Contabilitate;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 336 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.3 privind completarea valorii de inventar a unui imobil dat în
administrarea unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 51.899 din 18.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcţia Economică – Serviciul Buget Contabilitate;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.4 ale au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi
propun adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 337 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U., str. Pietrelor, nr. 49;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.43.871 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Urbanism și Cadastru;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 338 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea repartizării unor locuinţe proprietatea municipiului
Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.559 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții;
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Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR.339 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind încheierea unui act adițional la contractul de concesionare a
serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț nr. 34.093/04.08.2006, încheiat
între Municipiul Piatra Neamț și Asocierea dintre SC Brantner Servicii Ecologice SRL și
Brantner Walter GmbH;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.119 din 18.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 340 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul
de hotărâre nr.7 privind modificarea art.6 din HCL nr.329 din 30.08.2010 privind trecerea unor
bunuri imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării
Naționale,în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț si administrarea Consiliului Local al
Municipiului Piatra Neamț, județul Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.864 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Administrație Publică și Juridic;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 341 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.8 privind modificarea HCL nr.248/2012 privind împuternicirea
consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale,
la care municipiul Piatra Neamț este asociat sau acționar, cu modificările și completările
ulterioare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.866 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Administrare Publică și Juridic;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 9 privind atribuirea denumirii ”Aleea Prof. Dumitru Almaș”, drumului
public situat în continuarea aleeii Trei Căldări, pe versantul Cozlei până la stația de sosire
telegondolă;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 40.303 din 23.09.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 343 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 10 privind alocarea sumei de 50.000 lei din capitolul 67.02 ”Cultură,
recreere și religie”, pentru organizarea spectacolului ”Revelion 2016”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.52.501 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 344 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 11 privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la
căsătorie;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.52.522 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
Dl. Dragoș Chitic - Viceprimar desemnat – propune următorul amendament: ”premierea
va avea loc după aprobarea bugetului local pe anul 2016 ”;
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul formulat de dl.
Dragoș Chitic - Viceprimar desemnat, care a fost aprobat cu 15 voturi Pentru, 6 voturi
Impotrivă și 2 voturi Abținere.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună
cu amendamentul formulat și adoptat, care a fost aprobat 16 voturi Pentru, 6 voturi Impotrivă
(dl.consilier local Ioan-Iulius Trapiel, dl.consilier local Neculai Timaru, dl.consilier local Victor
Marghidan, d-na consilier local Silvia Baidan, d-na consilier local Aurelia Simionică,
dl.consilier local Cătălin Misăilă) și 1 vot Abținere (d-na consilier local Luminița Vîrlan).
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Cu privire la aprobarea proiectului
HOTĂRÂREA NR. 345 a Consiliului.

de

hotărâre

menţionat

se

adoptă

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 12 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și
unele persoane juridice;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.52.497 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 346 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 13 privind acordarea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare” al
Municipiului Piatra Neamţ, eroului național Adrian Rugină;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.503 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisia de specialitate nr. 4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
Se procedează la înmânarea buletinului de vot secret.
Dl. Viorel Strungariu – președintele comisiei de validare prezintă Consiliului Local
rezultatul votului secret :
Total voturi exprimate 23 :
- voturi Nule – 1;
- voturi Pentru – 18;
- voturi Împotrivă – 4;
Dl. Consilier local Viorel Ilisei propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria
d-lui Adrian Rugină;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 347 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 14 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă
şi vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ,
situat în municipiul Piatra Neamţ, Aleea Tineretului nr. 6, în suprafaţă de 59 mp;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 46.667 din 23.10.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Trasport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului
HOTĂRÂREA NR. 348 a Consiliului.

de

hotărâre

menţionat

se

adoptă

D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 15 privind completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 218 din 30.07.2015
privind aprobarea tarifelor minime de închiriere a spaţiilor existente în Complexul Comercial –
Mall Forum Center – str. Cuejdi, nr. 1B;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 51.591 din 17.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Trasport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 349 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 16 privind predarea în administrare a unui autoturism, către Poliţia
Locală a municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 51.287 din 17.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 350 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 17 privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele
aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a
imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2016 ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.221 din 19.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Trasport;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 351 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 18 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate
privată a municipiului Piatra Neamţ;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.717 din 20.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 352 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.19 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de
piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren
cotă parte indiviză şi vânzarea acestora;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53.188 din 24.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 353 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 21 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de
piaţă ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ şi
vânzarea acestora prin licitaţie publică;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.53.186 din 24.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Trasport;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 354 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 22 privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei
existente în sold la data de 31.12.2015, prevăzute la art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.362 din 20.10.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Taxe și Impozite;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 355 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 23 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 45.364 din 20.10.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Taxe și Impozite;
Comisiile de specialitate nr. 1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 356 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 24 privind modificarea procedurii de acordare a eșalonării la plata
impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale la bugetul local al Municipiului Piatra Neamț și a
eșalonării la plată a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere
datorate pe perioada de eșalonare;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53.164 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Taxe și Impozite;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 357 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 25 privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale restante la 30.09.2015;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53.128 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Taxe și Impozite;
Comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 358 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 26 privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a P.U.Z. şi
R.L.U. aferent – Extindere parter a spaţiului comercial, situat în str. 1 Decembrie 1918, bl. M1,
parter comercial;
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Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.468 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcţia Urbanism şi Cadastru;
Comisia de specialitate nr. 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea
acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 359 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.27 privind participarea UAT Municipiul Piatra Neamț, la cererea de
propuneri de proiecte lansată de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Cererea de
propuneri de proiecte nr. 3/2015 Etapa I ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.729 din 20.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi
propun adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 360 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 28 privind intenția înființării unui GAL (grup de acțiune locală) în
vederea participării UAT Municipiul Piatra Neamț la cererea de propuneri de proiecte lansată de
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Cererea de propuneri de proiecte nr.3/2015
Etapa I;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 52.734 din 20.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Direcția Dezvoltare și Implementare Programe;
Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi
propun adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 361 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 31 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a
parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private de pe domeniul public şi privat al
Municipiului Piatra Neamţ;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53.117 din 23.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Serviciul Patrimoniu, Autorizări şi Transport;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
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D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 362 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 32 pentru modificarea anexei la HCL nr.307/2013 privind încheierea
unor convenții de colaborare cu operatorii economici de pe raza municipiului Piatra Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53342 din 24.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul M.S.U.;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 363 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 33 privind asocierea Municipiului Piatra Neamț cu Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț pentru creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53354 din 24.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 364 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 34 privind aprobarea declarației ”Piatra Neamț 2020 – Oraș inteligent”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 53.374 din 24.11.2015
emis de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
respectiv Biroul Comunicare și Management Integrat;
Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun
adoptarea acestuia.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 365 a Consiliului.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr. 30 privind alegerea președintelui de ședință;
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu o propune pe d-na consilier local Monica
Elena Anton pentru această funcție.
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D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-lui consilier
local Constantin Teodorescu, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
D-nul Vasile Ouatu – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 366 a Consiliului.
Cu privire la punctul II - Informare SC CMI Urban SA nr.8990 din 25.11.2015
referitoare la măsuri de evitare a intrării în insolvență, dl. Vasile Ouatu – Președinte de ședintă
dă cuvântul d-lui Liviu Popa – reprezentant SC CMI URBAN SA.
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA – ”dl. director Ioan Fiterău trebuia să
fie prezent la ședinta de astăzi, dar din motive medicale, starea lui de sănătate nu a permis
deplasarea lui aici. M-a desemnat pe mine să vă pun la dispoziție aceste materiale, pe care le
aveți în față, prin care reprezentăm o situație economico-financiară a societății și planul de
măsuri, pe care societatea Urban consideră că pot fi puse în aplicare și sunt soluții de redresare a
societății. Prin prezentarea materialelor, dorim să informăm Consiliul Local, care este și unic
acționar la SC CMI Urban SA și dorim o analizare a acestei situații și a materialului propus. În
urma analizării materialului, se pot solicita inclusiv păreri de la experții în domeniu și la
solicitarea Consiliului Local să se decidă asupra viitorului societății CMI Urban SA. Totodată
conducerea CMI Urban propune promovarea unui proiect de hotărâre, care să aibă la bază
înțelegerea situației create, în urma analizării acestor materiale, și găsirea unor variante optime
de redresare a societății, excluzând, dacă se poate, insolvența. Pentru mai multe detalii
economico-financiare, dacă aveți întrebări expertul contabil, care colaborează cu SC CMI
Urban SA, dl. Petre Dorobanțu, vă stă la dispoziție.”
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu – ”de ce nu ați venit cu această situație in
ianuarie 2015 sau în anul 2014?”
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA –”în această mapă o să găsiți și un plan
de măsuri”
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu – ”nu mi-ați răspuns, de ce nu ați venit cu
această situație in ianuarie 2015?”
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA –”avem un plan de măsuri, la care este
și o hotărâre AGA, propus în ianuarie 2015.”
Dl. Consilier local Viorel Ilisei – ”ne-ați prezentat din anul 2007 până în anul 2014 o
situație financiar-contabilă. Am văzut anul 2007-2008, într-adevăr ați avut profit. Din anul 2009
până în anul 2014, am văzut că ați avut pierderi de la 4 milioane lei, până anul acesta, undeva la
12 milioane lei. Dumneavoastră considerați că managementul acestei societăți, de atâția ani de
zile este bun? ”
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA –”noi nu am spus că managementul în
toți acești ani a fost bun.”
Dl. Consilier local Viorel Ilisei –”în ultimii 6 ani mergeți numai pe pierderi. Vina
noastră, a consilierilor, este că nu s-a luat mai devreme această măsură. Noi trebuia mai de
demult să intrăm acolo. Dacă consiliul de administrație a hotărât să intre în insolvență, poate
este vremea unor schimbări acolo, în bine. Se vor arăta și vor ieși la lumină multe aspecte,
financiar – contabile, care au fost pe parcursul anilor”.
D-na Consilier local Monica Anton – ”văd aici o analiză făcută de un expert contabil. De
ce nu este făcută comparativ și cu varianta în care s-a intrat în insolvență? Pentru că acum am
vedea cât de sustenabilă este varianta pe care ne-o prezentați dumneavoastră și care ar fi
avantajul sau dezavantajul unei insolvențe. Drept pentru care, dacă spuneți că ne stă la
dispoziție expertul contabil, atunci o să vă rugăm până când vom stabili dacă luăm sau nu o
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decizie, contabilul să ne facă o analiză privind intrarea în insolvență cu avantajele financiare pe
care le presupune procedura insolvenței, nu a falimentului, ci a insolvenței. Atunci putem să
analizăm dacă este o variantă sustenabilă și există reale posibilități de revenire a societății sau
varianta insolvenței este una care poate să aducă cu adevărat avantaje. Din punctul meu de
vedere, este insuficient materialul acesta ca să putem lua o decizie, cât se poate de reală.”
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA – ”noi vă stăm la dispoziție, dl. expert
este aici și vă stă la dispoziție.”
Dl. Consilier local Viorel Ilisei –” în perioada asta de 6 ani de zile, de ce nu ați semnalat
treaba asta? Dacă vedeați că nu merge, trebuia să veniți cu o soluție, să ne comunicați”.
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA – ”actuala conducere a SC CMI Urban
a solicitat și a obținut în Consiliul Local o reducere a redevenței, și s-a ajuns la o redevență de
12.000 lei/an. Am revenit la o redevență normală, practicată în țară, începând de anul trecut,
2014.”
Dl. Consilier local Viorel Strungariu – ”cei care suntem în AGA, cunoaștem situația.
Întreabarea mea este de ce nu s-a făcut până acum? Modificarea redevenței să nu fie din
încasări, să fie din profit. Asta era întrebarea d-lui consilier local Viorel Ilisei. Rugămintea mea,
pentru că nu pot să nu intervin, având în vedere că avem expertul care este aici, să lămurim niște
lucruri. Dânsul, având o situație financiară, făcută în timp, cunoaște problemele generele ale SC
CMI Urban. Întrebarea mea către dânsul, am mai avut-o și altădată și o am și în continuare,
există o posibilitatea de a exclude insolvența? Din calculele făcute de dumneavoastră,
prezentate către Consiliul de Administrație, către AGA, și către colegii mei din Consiliul Local.
Unele persoane, nu pot să spun în momentul acesta, se joacă cu cuvintele. Dacă ar fi să găsim
cadrul legal, noi, cel puțin eu și cred că și colegii mei, am fi de aceeași părere să nu intre
societatea in insolvență. Să găsim cadrul legal și veniți cu propuneri.”
Dl. Florin Fecic- secretarul Municipiului – ”aș vrea să lămuresc cadrul în care se poartă
discuția. Săptămâna trecută, consilierii locali, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la
SC CMI Urban SA, au hotărât intrarea în insolvență. Materialul pe care îl aveți astăzi la mapă,
este o informare. Dacă oricare dintre dumneavoastră considerați că acea hotărâre AGA necesită
discuții, amendamente, puteți formula prin intermediul colegilor, care sunt în AGA, propuneri
pentru o viitoare ședință, astăzi este doar o informare. Hotărârea este luată de către AGA de la
Urban, de săptamâna trecută. Deci nu vorbim despre oportunitatea insolvenței, insolvența a fost
deja hotărâtă de către dumneavoastră, cei care reprezentați consiliul în AGA.”
Dl. Consilier local delegat Vasile Popescu – ”o lămurire aș vrea. Aici, la utilizarea
sumelor din asigurare, aveți suma de 2.302.864 lei. Este o cheltuială, din suma pe care ați luat-o
de la asigurare. De unde este datoria asta, pe care ați luat-o de la utilități?”
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA – ”este o datorie din toți acești ani”.
Dl. Consilier local delegat Vasile Popescu - ”care timp? Eu mă uit la situația din 2014,
nu era nici o datorie la utilități”.
Dl. Liviu Popa – reprezentant SC CMI Urban SA – ”după cum se bine știe, la un moment
dat a fost întreruptă furnizarea energiei electrice la mall. Aveam datorie la E-On Energie
Electrică, gaz, apă și la Brantner și penalități foarte mari.”
Dl. Consilier local delegat Vasile Popescu - ”nu sunt aici, deci situația nu este corectă.”
D-na consilier local Aurelia Simionică – ”nu discutăm despre insolvența clasică,
discutăm despre faptul că 95% din suma care este în momentul de față și despre care reprezintă
blocajul pentru Urban și pe care urmează în mod normal să o supunem procesului de insolvență,
este datorată pe contractul de concesiune. Deci este o sumă datorată primăriei. Asupra cauzelor
care au produs această sumă, asupra persoanelor care la momentul respectiv nu au intervenit, nu
este treaba noastră să ne pronunțăm în momentul de față. Eu cunosc foarte bine situația care este
acolo, recunosc faptul că atunci când erau 26 milioane datorii, am avut o discuție și a început să
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se analizeze în societate posibilitatea intrării în insolvență, dar atunci era o altă problemă și dacă
nu ar fi fost probabil se declanșa de atunci insolvența, de la faptul că nu trecuseră cei 5 ani de la
un început de declarare a unei alte insolvențe. În momentul de față discutăm despre o datorie
către Primăria Piatra Neamț pe un contract de concesiune cu SC Urban, consiliul Local fiind
acționarul majoritar. Am sentimentul că ar trebui să existe o concentrare de forțe și de voință la
nivelul Consiliului Local, al Urbanului, al primăriei, haideți să stabilim împreună, acum sau la o
altă întâlnire, care ar fi grupul de specialiști, care ne-ar putea da cele mai multe variante și cele
mai bune, pentru ieșirea din această situație, pentru că vorbim despre 11 milioane redevență și
penalități datorate prin taxe și impozite locale primăriei, discutăm despre 8 milioane constatate
de ANAF, ca fiind investiții realizate de Urban în beneficiul municipiului Piatra Neamț și
pentru care s-au promovat litigii, sunt acțiuni pe rol, dar astea durează o perioadă, și discutăm și
despre faptul că Urbanul a invocat faptul că am avea o prescripție în legătură cu aceste sume.
Dorința nu este de a crea un subiect pentru presă, ci de a găsi soluția cea mai bună, în așa fel
încât să nu fie repercusiuni negative. Dacă mergem pe situația prezentă astăzi la Urban, 11
milioane datorii, nu știu ce Consiliu de Administrație o să-și asume să-și formuleze această
cerere de insolvență, fiind și treaba cu posibila prescripție. Înseamnă că Urbanul trebuie să vină
cu un plan de redresare, care ar însemna asigurarea unor venituri de cel puțin 2 miliarde și
jumătate vechi pe lună, pe care să-i restituie Primăriei Piatra Neamț, prin Direcția de Taxe si
Impozite. Iarăși este o situație imposibilă. Este o situație specială. Nu dicutăm o insolvență la
”n” furnizori, trebuie găsită o soluție, a apărut Ordonanța nr.77, dacă în această poveste ar fi
existat mai multă susținere pentru ea și o făceam înainte de această ordonanță, cred că nu crea
probleme. În ordonanță se solicită în mod expres pe proiectul unei astfel de hotărâri în Consiliul
Local, pe proiecte și nu pe hotărâre, acordul de legalitate de la Oficiul Concurenței și de la
Prefectură. Măcar o corespondență să se facă acolo, si de către primărie și de către Urban. Am
deschis niște căi de comunicare, haideți să mai întrebăm și pe alții, poate gasim o soluție în așa
fel încât să nu ajungă la riscul, la un faliment cumva anunțat pe suma asta mare, care ar însemna
lunar de restituit de către Urban. Drept să vă spun, nu știu ce plan de redresare ar trebui să
prezinte în vreo instanță, care să facă dovada că acești bani îi va avea in 4 ani de zile să îi
restituie. Mai trebuie aduse și alte aspecte de la alți factori competenți și reluată discuția. Vă
repet, este vorba de o datorie pentru Primăria Piatra Neamț, în contractul de concesiune, unde
noi toți reprezentăm acționarii.”
Dl. Viceprimar desemnat – Dragoș Chitic – ”am ascultat pe toată lumea, materialul
informativ a sosit cu puțin timp înainte de ședință, sunt convins că majoritatea celor de aici nu
au avut timp să il analizeze, aveți posibilitatea să îl citiți in detaliu, să îl analizați, dacă se va
hotărî o altă întâlnire ulterioară a Consiliului Local, eventual cu Urbanul suntem dispuși să o
facem, rugămintea ar fi să nu ne pronunțăm, să citim materialul, sa vedem ce scrie în material și
dacă sunt întrebări puteți să ne adresați și nouă, puteți să le adresați și societății Urban. De
reținut, că fiecare zi înseamnă 4.000 lei, fiecare zi pierdută. Mulțumesc.”
D-na consilier local Monica Anton – ”noi, primăria, nu putem să renuntăm la niște bani,
chiar dacă este Consiliul Local, nu putem”.
Dl. Expert contabil - Petre Dorobanțu –”din textul de lege, această societate de investiții
a primăriei, a fost înființată prin legea societăților comerciale și acolo sunt două, trei situații,
către debitorul principal. Spune că poate fi mărită valoarea nominală a acțiunii sau poate fi
suportată pierderea din numărul de acțiuni până la limita unde poate funcționa societatea.”
Dl. Secretar al Municipiului – Florin Fecic – ”este vorba de legea nr.31 a societăților
comerciale. Principiul în dreptul civil și comercial este că poți face tot ceea ce nu este interzis
de lege, dar în administrativ, principiul este exact invers, poți face doar ceea ce legea îți permite
expres. Ori o conversie de acțiuni... am mai avut dicuția aceasta, nu mi-ați putut da niciun
exemplu în țară, din mediul instituțional, public nu privat, de astfel de operațiuni.”
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Dl. Expert contabil - Petre Dorobanțu –”eu știu că a fost tot o instituție a primăriei la
Piatra. În legătură cu insolvența și cu aceste penalități sunt cauze mult mai multe. Nimeni nu a
analizat cauzele acestea, de 5-6 ani nimeni nu a luat taurul de coarne. În 2009-2010 când sunt
pierderi uriașe și dacă foarte multe lume din consiliu analiza și nu făcea descărcarea financiar
economică cu organele de conducere de atuncea, vedea că sunt în structura cheltuielilor și
desfășurării exercițiului financiar, în 2009, niște acțiuni ale conducerii de atunci, care lasă un
semn de întrebare. Atunci trebuia să se ia hotărârea. În orașul Brăila, am citit pe internet, tot așa,
niște servicii ale domeniul public cesionate la o societate specializată în așa ceva, a avut
clemență, s-au găsit soluții juridice și legale.”
Dl. Consilier local Viorel Ilisei – ”în raportul de activitate, de 6 ani încoace,
dumneavoastră specificați că se vrea redresarea, că se va face. În fiecare an, în fiecare raport.
De 6 ani sunt pierderi, dar spuneți în fiecare an că va fi mai bine.”
Dl. Consilier local Viorel Strungariu – ”aș vrea să întăresc ceea ce a spus d-na consilier
Aurelia Simionică, să ne gândim pentru o echipă și din partea urbanului și din partea primăriei,
să îi desemnăm, nu noi, conducerea primăriei. Să facă o analiză complexă și să ne-o prezinte. Să
nu se mai zică că este rea voință din partea noastră, că vrem neapărat să bagăm societatea în
insolvență. Să avem în vedere și numărul mare de persoane de la Urban, sunt în jur de 80, să nu
îi lăsăm pe drumuri. Să se facă o analiză în acest sens și apoi vom stabili.”
D-na consilier local Monica Anton – ”și ce facem cu hotărârea AGA?”
Dl. consilier local Ioan-Iulius Trapiel – ”Odată cu intrarea în insolvență, ce se întâmplă
cu datoriile din urmă? Cum pot fi recuperate? Alea se șterg?”
D-na consilier local Monica Anton – ”cine v-a zis așa ceva d-le consilier? E tocmai
invers.”
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 indesifrabil
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