CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 2516 din 31.01.2017
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2017 în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.39 alin.2, art. 42 alin.3-7, art.117 lit.f din Legea
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.84 din
27.01.2017, Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului
Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –
Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Florin Fecic – Secretarul
Municipiului, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator public şi 19 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl.
dl. Consilier local Adrian Grigoraș (concediu medical) și dl. Consilier local Olariu Marian- Adrian.
De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic în cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciu Administrație Publică și
Juridic, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, d-na Dorina Staicu – Consilier Primar, dl.
Puiu Fecic – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transporturi, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Serviciul Comunicare şi Management Integrat
şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 21 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi,
propunând inițiatorului ca proiectele de hotărâre nr.3 și nr.4 să fie retrase de pe ordinea de zi, iar
proiectul de hotărâre nr.6 să fie introdus pe ordinea de zi.
Dl. Primar Dragoș Chitic - ”vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări, înainte de a intra în
sala de ședințe, am avut o discuție telefonică cu secretarul general al AMR, cu care am ținut legătura
în toată această perioadă, discuție legată de reglementarea pe care am explicat-o data trecută și se
pare că este o intenție ca mâine să se introducă pe ordinea de zi a ședinței de guvern, această nouă
reglementare a taxei de 80 lei/tonă. Din aceste motive, sunt de acord să retragem proiectele de
hotărâre nr.3 și nr.4 de pe ordinea de zi, cu precizarea că dacă mâine pe ordinea de zi a ședinței
guvernului nu va fi aprobată ordonanța modificatoare, voi convoca o ședință de îndată, pentru că sunt
riscuri și riscul major este de a bloca colectarea gunoiului din Piatra Neamț. Cu această mențiune
sunt de acord să retrag cele două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, în speranța că mâine, în
ședința de guvern va fi introdusă ordonanța în noua formă. Avantajul municipiului Piatra Neamț este
că noi reciclăm aproape 78% din gunoiul colectat, iar conform proiectului de ordonanța, în Piatra
Neamț acea taxă nu va mai fi plătită sau populația nu va avea de suferit.”.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetar înregistrat la 31
decembrie 2016;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind modalitatea de colectare, declarare și plată a taxei de 80 lei/tonă
pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în
anul 2017; - RETRAS
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind plata taxei de 80 lei/tonă pentru deșeurile inerte și nepericuloase
încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017;

- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind retragerea municipiului Piatra Neamț din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Urbtrans; - RETRAS
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu, în suprafață de 33,3 mp, din incinta
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr.1B, către Agenția Națională pentru
Locuințe;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.1 privind utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetar înregistrat la 31
decembrie 2016;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1611 din 19.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția
Economică;
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”vreau ca toată lumea sa voteze în cunoștință de cauză, pentru că
toți colegii din Consiliul Local cunosc prevederile legale legate de acest proiect de hotărâre. Am spus
și data trecută, nu este la latitudinea primarului sau a aparatului tehnic să facă acest lucru. În toate
localitățile din țară există hotărâre de consiliu local la începutul fiecărui an, care reglementează acest
excedent bugetar. Și în anii anteriori, la începutul anului, în consiliul local s-a votat fără să existe
vreun comentariu, această hotărâre privind excedentul bugetar. Există unele riscuri, pe care vreau să
vi le aduc la cunoștință. Acești bani nu vor putea fi folosiți deloc pe parcursul acestui an, dacă nu
există o astfel de hotărâre, si alt risc foarte mare este că nu vom putea vira către ANL sumele de bani
încasate din vânzarea în rate a apartamentelor ANL, fără această hotarâre. Dacă sunt alte întrebări eu
și colegii mei vă stăm la dispoziție pentru a vă lămuri”.
Dl. Consilier local Sauciuc Cristian – ”care este termenul limită pentru aprobarea
excedentului bugetar?”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”conform legii, în termen de 30 de zile de la încasarea sumelor
din vânzarea locuințelor, acestea trebuie virate în contul ANL. Dacă astăzi nu votăm această
hotărâre, încălcăm această prevedere legală, nu vom putea vira sumele încasate Agenției Naționale
de Locuințe și este următorul risc: când va veni controlul curții de conturi, va observa aceasta
întărziere și va percepe penalități pentru întârzierea virării acestor sume. Vreau să vă aduc la
cunoștință faptul că imputarea acestor penalități se va face consilierilor locali care nu au votat
această hotărâre de consiliu local.”
Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”în referatul de aprobare se regăsește un tabel cu 4
poziții, la primele 3 poziții se referă termenul de 30 de zile?”
Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ”fraza dinaintea tabelului spune clar că aceasta
este componența sumei. Acelea sunt sursele de unde provine suma de 4.198.379 lei, care reprezintă
excedentul bugetar. Ele sunt sursele de unde provin acei bani. Destinația lor este cu totul altceva.
Practic sumele cu privire la ANL sunt ratele plătite de cumpărătorii apartamentelor ANL în luna
decembrie, care sunt încasări aferente anului 2016, pe care noi urmează să le virăm către ANL în
termen de 30 de zile, deci operațiunea trebuie făcută în anul 2017. Pentru ca trezoreria să deblocheze
acei bani, avem nevoie de hotărârea de consiliu de astăzi. Pot să vă arăt extrasul de cont al
trezoreriei, care confirmă faptul că la data de astăzi banii sunt într-un cont al trezoreriei. Chiar dacă
au fost încasați de către municipiu, indiferent de destinația lor, ei sunt astăzi blocați în trezorerie.”
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”noi nu am putea stabili destinația banilor?”
Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ”prin buget. Hotărâți să fie transferați în bugetul
local pe anul 2017 și când vom aproba bugetul, această sumă va fi inclusă în cea pe care o veți
împărti în cadrul secțiunii de dezvoltare”.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – ”facem referire la Legea nr.273/2006
care spune clar că se aprobă excedentul bugetar după efectuarea plăților restante. Ori noi, consilierii,
ca și administratori ai societăților comerciale ale consiliului local, ne asigurăm că plata către aceste
societăți trebuie să se efectueze. Vorbim de un excedent bugetar care se aprobă după plata plăților
restante. ”

Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic –”sunteți într-o confuzie. Excedentul bugetar
reprezintă suma rămasă în cont la încheierea exercițiului financiar la 31 decembrie. Plățile restante
sunt cu totul altceva. Am încercat și în ședința trecută să vă explic pe articol de lege. Proiectul de
lege are un temei, art.58 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006. Se pare că nu am fost
convingător, vă mai ofer un argument, hotărârea de anul trecut și consilierii care sunt la al doilea
mandat au votat-o. Are același conținut, diferă doar suma. Hotărârea din 2014, 2013, 2012, nu m-am
mai întors în timp, dar până în 2007 când a apărut legea finanțelor publice, a fost la fel. Dacă nici
acest argument nu este suficient, permiteți-mi să vă arăt: hotărârea Consiliului Local Baia Mare cu
același conținut, Primăria Municipiului Sibiu la fel, Consiliul Județean Alba la fel, Consiliul
Județean Argeș la fel, Consiliul Municipal Giurgiu la fel, Județul Arad la fel și chiar Consiliul
Județean Neamț. Hotărârea Consiliului Județean Neamț de anul acesta are același conținut. Este un
articol din legea finanțelor publice locale care nu lasă loc de interpretări și de voințe politice.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ” Consiliul Județean Neamț a spus ultima oară dl. secretar”
Dl. Secretar al Municipiului Florin Fecic – ”17 ianuarie 2017, același proiect descris ca
lacunar și la limita legii, cum am citit în presă. Eu îmi apăr proiectul pe care l-am semnat ca
inițiativă.”
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă - solicită o pauză de 5 minute.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă - ”am primit clarificări. Acești bani
sunt în contul trezoreriei, acest document nu a fost pus la dispoziție înainte.”
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost aprobat cu 20 voturi PENTRU și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Victor Marghidan).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 15 a Consiliului.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1749 din 20.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
D-na consilier local Luminița Moscalu propune următorul amendament: ”suplimentarea
anexei cu o nouă poziție, respectiv pentru Colegiul Național Petru Rareș, Concursul Hai în Viitor,
cu suma de 5.000 lei”.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot amendamentul
formulat de către d-na Luminița Moscalu, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere
(dl. Consilier local Mihai Obreja);
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost aprobat cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.
Consilier local Mihai Obreja);
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 16 a Consiliului.
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.5 privind retragerea Municipiului Piatra Neamț din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”URBTRANS”;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 2199 din 27.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Administrație Publică și Juridic;
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”în ședința de consiliu local de săptămâna trecută, a fost un
amendament susținut de colegii din alianța PSD, PMP și ALDE, prin care gratuitățile pe mijloace de
transport să fie suportate de primăria Municipiului Piatra Neamț. Am spus și atunci că nu mi se pare
firesc atâta timp cât este precizat în statutul societății și în hotărârea de consiliu local care a aprobat
acest lucru, ca una din atribuțiunile ADI Urbtrans este aceea de a suporta gratuitățile din redevența
încasată. Accentuez următorul lucru: primăria municipiului Piatra Neamț a pus la dispoziția
transportatorilor infrastructura rutieră, pe care se desfășoară trasportul public de persoane și mi se
pare corect să încasăm o redevență și din redevență să plătim gratuitățile. Așa cum a fost formulat

amendamentul din ședința de consiliu local de data trecută, iată că gratuitățile revin acum în sarcina
primăriei Piatra Neamț. Rămâne să vedem și conflictul între cele 2 hotărâri de consiliu local. Din
acest motiv, eu consider că Urbtrans nu își mai are rolul, alternativa ar fi retragerea municipiului din
ADI Urbtrans, organizarea în sistem propriu a transportului public de persoane, organizarea unei
licitații, stabilirea unei redevențe pentru transportatori, și din suma încasată, care va fi evident mai
mare decât redevența rămasă la Urbtrans, putem asigura gratuități la mai multe persoane din Piatra
Neamț, putem chiar extinde baza de gratuități, putem crește plafonul pentru pensionari. Vreau să
menționez că astăzi aveți de ales între 2 variante: rămânem în Urbtrans dar ne ducem cu o cheltuială
pe bugetul local și suportăm gratuitățile, sau ieșim din Urbtrans și atunci tot ce înseamnă redevență
putem să o folosim la gratuități, să venim în sprijinul mai multor persoane din Piatra Neamț.”
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – ”în anul 2016 și dacă ne ducem mai
înapoi, dumneavoastră ați fost președintele acestei asociații. Tot dumneavoastră ne aduceți la
cunoștință că redevența către municipiu nu a fost plătită de către această asociație.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu, eu vă aduc la cunoștință faptul că Urbtrans, din redevență
suporta gratuitățile. Eu asta am spus. Nu că nu a fost plătită. Scrie în statut, că din redevență,
Urbtrans plătește gratuitățile.”
Dl. Ciobanu Adrian – ”în calitate de membru în Adunarea Generală la ADI Urbtrans, vă pot
spune că aceasta nu plătește nici o redevență, ci transportatorii publici. În baza unei hotărâri de
consiliu local, ADI Urbtrans este delegat să gestioneze transportul. Din suma care o încasează ca
redevență, se plătesc gratuitățile.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu am avut această intenție până când Consiliul Local a venit cu
această prevedere nefirească de a nu suporta Urbtransul gratuitățile, ci Consiliul Local. Acest
Urbtrans nu își mai are rostul.”
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă –”pe infrastructura pe care noi o
deținem, Urbtransul nu plătește redevență?”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”Urbtransul este o asociație de dezvoltare intercomunitară nu
plătește redevență, o încasează de la transportatori, de la cei care o folosesc.”
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost RESPINS cu 8 voturi PENTRU, 1 vot Abținere (dl. viceprimar Bogdan Gavrilescu) și 12
voturi Împotrivă (dl. Consilier local Ciubotariu Adrian, dl. Consilier local Ghineț Marius, dl.
consilier local Marghidan Victor Adrian, dl. consilier local Mihalcea Cristian, dl. consilier local
Misăilă Cătălin, d-na consilier local Alexandra Moisii, d-na consilier local Moroiu Maria-Claudia,
d-na consilier local Păduraru – Chiriac Victoria, dl. consilier local Sauciuc Cristian, dl. consilier
local Sălăvăstru Tudor, dl. consilier local Tihenea Cristian-Romulus, d-na consilier local Vîrlan
Luminița – Georgeta).
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre nr.6 privind închirierea unui spațiu, în suprafață de 33,3 mp, din incinta
Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr.1B, către Agenția Națională pentru
Locuințe.
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 1749 din 20.01.2017 emis de
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Patrimoniu, Autorizări și Transport;
Dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă – supune la vot proiectul de hotărâre,
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 17 a Consiliului.
Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ” făcând parte din Consiliul de Administrație la Școala
nr.2, care are în administrare și scoala din Văleni, propun ca următoarea ședință de consiliu Local să
aibă loc la școala din Văleni.”
Dl. Secretar al municipiului Florin Fecic – ”legat de această propunere, locația ședinței de
consiliu o stabilește cel care convoacă ședința. Dacă vorbim de o ședință ordinară, aceasta este

convocată de Primar, dacă vorbim de o ședință extraordinară sau de îndată, convocarea se poate face
de o treime din numărul consilierilor locali. În convocator o să vă rog să menționați locația.
Un alt aspect pe care vi-l aduc la cunoștință, v-am transmis și pe e-mailuri, am întocmit
referatul de nelegalitate pentru HCL nr.5/2017, hotărâre care modifică comisia de selecție pentru
aplicarea prevederilor OG nr.109/2011, referat pe care îl voi înainta împreună cu hotărârea semnată
de domnul președinte de ședință către Instituția Prefectului. Aveți expunerea motivelor de
nelegalitate în referat”.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Romulus- Cristian Tihenea – Preşedinte de şedinţă –
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Romulus - Cristian TIHENEA – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil
Dl. Florin FECIC - Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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