MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Serviciul Administrație Publică și Juridic
Nr. 628 din 11.01.2018
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 09.01.2018 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.14 din 04.01.2018, completată prin
Dispoziția nr.31 din 05.01.2018, 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, d-na Oana Sârbu – înlocuitor Secretar
Municipiu şi 20 consilieri locali. Lipsește: dl. Consilier local Adrian Grigoraș. De asemenea, în calitate de
invitaţi participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Vespasian Puiu Fecic – Șef
Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic Aparatul Permanent al
Consiliului Local, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad TudorServiciul Comunicare şi Management Integrat, d-na Paula Geangalău – Consilier Primar, dl. Vasile
Popescu – Consilier Primar şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 22 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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 2018 a excedentului bugetar, înregistrat la 31
decembrie 2017;
- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC
2.
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 67,5 mil.
lei pentru refinanțarea creditului bancar în sumă inițială de 72,5 mil.lei, contractat la BCR în anul 2007;
- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC
3.
HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Federaţia Română de Tenis în
vederea organizării la Piatra Neamț a meciului de Cupă Davis, România – Luxemburg, în perioada 3-4
februarie 2018;
- Iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind încetarea contractului nr.32839 din 04.08.2015 de delegare de gestiune
prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiul
Piatra Neamț;
- Inițiator – Primar Dragoș CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a
bugetului local înregistrat la data de 31.12.2017;
- iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
II. Informări, Întrebări - Interpelări

adresate executivului

Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar, înregistrat la 31 decembrie 2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.264 din 05.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;
Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu – ”aș vrea să știu care sunt proiectele nerambursabile
finanțate din fonduri externe?”
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Dl. Primar Dragoș Chitic – ”este vorba de reținerea garanției pentru reparații în cadrul proiectului
pentru Curtea Domnească. Mai exact este vorba de 2 proiecte, unul referitor la clădiri și unul referitor la
pasaj. Cele două proiecte se execută, dar din cauza vremii nefavorabile, în acest moment sunt sistate.”
Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu – ”dumneavoastră doriți să returnați garanția?”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”vorbiți de returnarea sau de reținerea garanției? Aici vorbim de
reținere”.
Dl. Consilier local Adrian Ciubotariu –”deci dumneavoastră doriți să returnația garanția”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”este vorba de reținerea garanției, d-na Director economic vă va explica
mai bine.”
D-na Catălina Hizan – Director Direcția Economică – ”acestea sunt garanții de bună execuție,
aferente contractelor la care constructorii nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale. Ele au intrat în
secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul trecut și ce rămâne în excedent la finalul anului 2017 se
duce în bugetul anului 2018, tot pe secțiunea dezvoltare, deci își vor păstra aceeași destinație.”
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 1 a
Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 67,5 mil. lei pentru
refinanțarea creditului bancar în sumă inițială de 72,5 mil.lei, contractat la BCR în anul 2007;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.91 din 03.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;
Dl. Consilier local Victor Marghidan intervine spunând – ”observ o economie prin refinanțarea
acestui credit și îmi doresc ca această economie la rata lunară să se ducă la secțiunea de dezvoltare, să
vedem lucruri bune în Piatra Neamț. Dorim rezultate vizibile.”
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 2 a
Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind încheierea unui parteneriat cu Federaţia Română de Tenis în vederea organizării la
Piatra Neamț a meciului de Cupa Davis România – Luxemburg, în perioada 3-4 februarie 2018;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 143 din 04.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul
Comunicare și Management Integrat;
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 3 a
Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind încetarea contractului nr.32839 din 04.08.2015 de delegare de gestiune prin
concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiul Piatra
Neamț;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 236 din 05.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport;
Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”am văzut procesul verbal din 15 septembrie 2017, întocmit
de comisia numită prin Dispoziția Primarului, comisie care urmărește prevederile din contract și care a
constatat multe nereguli. În iulie 2017 o altă comisie face constatări și în baza lor întocmește o notificare
către SC Ro Com Central, prin care informează ca în termen de 10 zile de la primirea acesteia să
soluționeze toate neregulile constatate, în caz contrar se va iniția un proiect de hotărâre prin care se va
propune rezilierea contractului. Din iulie și până acum au trecut mai mult de 10 zile. Și SC Ro Com
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Central a trimis multe comunicări cu privire la neîndeplinirea prevederilor contractuale din partea
primăriei municipiului. Foarte importantă este notificarea SC Ro Com Central din 14 decembrie 2017, prin
care noi trebuie să luăm act de rezilierea unilaterală a contractului, plus plata unor despăgubiri de 1 milion
lei, ca prejudiciu creat prin neîndeplinirea prevederilor din contract. În acest sens propun următorul
amendament: se elimină art.1 și se renumerotează corespunzător articolele din proiectul de hotărâre.
Îmi doresc ca acest contract să fie reziliat pe motivele invocate de Primăria Piatra Neamț și nu pe motivele
invocate SC Ro Com Central, lucru care ar duce la faptul că noi recunoaștem suma de 1 milion lei.”
Dl. Primar Dragoș Chitic – ”în art.2 din proiectul de hotărâre este menționată rezilierea contractului
fără daune. Juriștii să își dea cu părerea. Important este să rezolvăm această problemă ca să nu ratăm
sezonul care urmează. Dacă aprobăm proiectul, înseamnă că preluăm ștrandul și ne putem organiza pentru
sezonul care urmează. Sper să avem suficienți bani în buget să suportăm toate cheltuielile legate de
reparații, așa încât la vara ștrandul să fie funcțional.”
D-na Oana Sârbu – înlocuitor Secretar Municipiu – ”art.1 poate fi eliminat. Nu este prevăzută
nicăieri obligația noastră de a lua act de notificarea lor.”
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui consilier local
Victor Marghidan, care a fost APROBAT cu 21 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Adrian
Ciubotariu)
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul adoptat, care a fost APROBAT cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 4 a
Consiliului
Dl. Bogdan Gavrilescu – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
înregistrat la data de 31.12.2017;
Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 247 din 05.01.2018 emis de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Economică;
Dl. Bogdan Gavrilescu – 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. 5 a
Consiliului

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Bogdan GAVRILESCU – Preşedinte de şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.

Procesul – verbal a fost semnat de:
Dl. Bogdan GAVRILESCU – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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