CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr. 5344 din 05.02.2008

P R O C E S-V E R B A L
Încheiat astăzi, 04.02.2008, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În temeiul art. 39 alin 1, 2, 3 şi 4 “În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de
contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii
principali de credite” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu prevederile art.39, alin (2) şi (3), ale art. 68(1) si ale art.115(1) a) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIŢIA nr. 484 din 31.01.2008,
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar – Gheorghe Ştefan, dl. Viceprimar – Vasile Ouatu, d-na
Viceprimar– Mihaela Fănica Stoica, Secretarul Municipiului – Vasile Vişan şi majoritatea consilierilor care
au fost aleşi, şedinţa fiind statutară. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Silvia Olaru –
Director Economic, d-na Dana Mungiu – Şef Birou Relaţii Publice, d-na Ludmila Armasu - Birou Relaţii
Publice, d-na Marina Gavril - Director Direcţia Tehnică, dl. Cătălin Curalariu – Şef Serviciu Gospodărie
Comunală, dl. Laurenţiu Dulamă – Director SC Parking SA, d-na Staicu Dorina - Direcţia Economică, d-na
Zelincă - Direcţia Taxe şi Impozite, reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă majoritatea consilierilor locali, şedinţa este legal constituită şi se pot
începe lucrările. De la şedinţă lipseşte nemotivat d-na Consilier Tamara Nica.
Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr.
484 din 31.01.2008, propunerea a fost aprobată cu 21 de voturi PENTRU şi 1 vot ABŢINERE. Domnul
consilier Petraru Vasile a propus amânarea şedinţei cu 48 de ore, motivând că cei din grupul PRM nu sunt în
cunoştinţă de cauză, deoarece nu au avut timpul necesar consultării materialelor pentru şedinţă. Secretarul
Municipiului Vasile Vişan ia cuvântul şi spune că, cel puţin în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre numărul
1, ne aflăm în cadrul unui calendar bugetar stabilit de către lege. A ieşi din acest calendar bugetar este o
sancţiune. A decala cu o zi înseamnă a decala şi termenul de adoptare a variantei finale a acestuia, iar legea
273/2006 spune, la art. 39 că:
(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de
maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul
prevăzut la alin. (6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea
acestora de către autorităţile deliberative. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în
limita celorlalte venituri încasate.
Vasile Vişan - Secretarul municipiului afirmă că e dificil de evaluat consecinţele unei depăşiri a
calendarului prevăzut de lege.
Dl. Gheorghe Ştefan - Primarul municipiului ia cuvântul şi cere o lămurire domnului consilier PRM
Petraru Vasile în ceea ce priveşte formularea „noi, grupul PRM”, deşi nu văzuse decât o abţinere de la
votarea ordinii de zi. Primarul Gh. Ştefan întreabă dacă un grup poate fi format dintr-o singură persoană.
Dl.Consilier Petraru Vasile spune că nu pot vota în neştiinţă de cauză. Primarul întreabă din nou dacă
grupul poate fi format dintr-o singură persoană, iar dl. consilier Petraru îi răspunde că un grup poate fi
format din 2 persoane. Primarul Gh. Ştefan spune că atunci ar trebui să meargă câte doi, nu unul da şi unul
nu. Dl. consilier Petraru spune că atunci ei vor părăsi sala. Domnii consilieri PRM Petraru Vasile şi Stănoaia
Vasile părăsesc sala de şedinţă.
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de buget local al municipiului Piatra Neamţ pe anul
2008;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
2. HOTĂRÂRE privind aprovizionarea cu alimente necesare preparării hranei a asistaţilor Centrului
Social “Pietricica” Piatra Neamţ pentru anul 2008;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
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3. HOTĂRÂRE privind delegarea prin gestiune directă către SC Salubritas SA Piatra Neamţ a
activităţii de întreţinere şi curăţire spaţii verzi aparţinând domeniului public al municipiului Piatra
Neamţ;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SC Perla Invest SRL Piatra Neamţ cu
contribuţia iniţială achitată de Primăria municipiului Piatra Neamţ în anul 2006;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea angajării de resurse umane pe perioadă determinată, atât pentru
acordarea îngrijirilor la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv cu handicap grav, cât şi
pentru activităţile specifice societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 440/21.12.2006 prin revenirea la Art. 5 iniţial din
contractul de asociere nr. 7421 din 16.02.2006 încheiat între Primăria municipiului Piatra Neamţ şi
SC Parking SA;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost retras de pe ordinea de zi.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului de buget local al municipiului Piatra Neamţ pe anul 2008.
Domnul consilier Munteanu Gheorghe ia cuvântul pentru a face o precizare în legătură cu votul. Dl.
consilier spune că toată lumea îl întreabă cum votează , şi precizează că domnia sa a votat toate hotărârile
care au trecut prin Consiliul Local şi care erau în interesul municipalităţii, al locuitorilor din oraş, şi că le va
vota în continuare. A doua problemă pe care o aduce în discuţie dl. Consilier Munteanu se referă la o
întâlnire pe care domnia sa , împreună cu alţi colegi consilieri PSD a avut-o cu un grup de cetăţeni care i-au
întrebat de ce au votat în cadrul şedinţei anterioare majorarea impozitelor şi taxelor la terenuri şi clădiri cu
30%. Dl. Consilier afirmă că a fost nevoit să discute cu d-na Zelinca de la Direcţia Taxe şi Impozite şi le-a
explicat cetăţenilor că informaţia este incorectă şi tendenţioasă. Deşi e campanie electorală, dl. Consilier
face apel la colegii dumnealui pentru a se limita la afirmaţii corecte, deoarece pentru tot ceea ce se hotărăşte
în Consiliul Local şi este în interesul municipalităţii, consilierii locali au răspunderea şi contribuţia
personală.
Dl. Consilier Munteanu propune Primăriei să includă în proiectul de hotărâre privind bugetul, pe care
trebuie să îl aprobe şi care trebuie cântărit foarte bine, un amendament. Domnul Munteanu propune
realizarea unui studiu în vederea realizării unei amenajări la punctul terminus al telegondolei, care se
preconizează a fi gata într-o lună-două, pentru ca cei care urcă pe munte să poată servi o cafea, să privească
oraşul, să aibă o bancă şi condiţii mai bune de staţionat. De asemenea, dl. Consilier propune realizarea unui
studiu pentru amenajarea unei plaje, la Bâtca Doamnei, pe marginea lacului, în beneficial locuitorilor din
Piatra Neamţ. D-na consilier Tudorancea intervine şi spune că terenul respectiv nu aparţine municipalităţii,
însă domnul consilier Munteanu insistă să se facă doar un studiu, să se vadă despre ce e vorba.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui consilier Dumitreasa Gheorghe care
spune că este întrucâtva de acord cu ce au spus consilierii PRM, timpul de studiere a materialelor fiind prea
scurt şi fiind prea complicat pentru un om care nu e de specialitate să înţeleagă despre ce e vorba. Dl.
consilier Dumitreasa îl întreabă pe dl. secretar Vasile Vişan ce se va face în această şedinţă ş ce se va face la
următoarea şedinţă a Consiliului Local, precizând că în anul anterior au cam înghiţit hapuri. De aceea , dl.
Dumitreasa vrea să ştie dacă se pot face amendamente în această şedinţă.
Dl. Vasile Vişan - Secretarul municipiului, citează din nou Legea 273/2006 art. 39 care stabileşte
calendarul aprobării bugetelor locale.
8) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita directiilor generale ale finantelor publice
bugetele locale aprobate, in conditiile prezentei legi, in termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Directiile
generale ale finantelor publice, in termen de 10 zile, intocmesc si transmit Ministerului Finantelor Publice
bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, grupate in cadrul fiecarui judet si
al municipiului Bucuresti, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si judet, pe
structura clasificatiei bugetare.
Dl. Vasile Vişan-Secretarul municipiului îi spune d-lui consilier Dumitreasa că în această şedinţă se
supune aprobării proiectul bugetului local al municipiului pentru anul 2008. După care, se pot face
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contestaţii. După 10 zile, dacă sunt contestaţii, consilierii vor trebui să se pronunţe asupra contestaţiilor, iar
dacă nu sunt contestaţii, se adoptă forma finală a bugetului local.
Dl. consilier spune ca va face contestaţie şi că speră ca aceasta va fi luata în seamă.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan cere Preşedintelui de sedinţă permisiunea de a lua cuvântul şi face
referire la afirmaţia dlui consilier Petraru cu privire la neştiinţa de cauză. Dl. Primar spune că proiectul
bugetului a fost afişat de câteva zile, iar această neştiinţă de cauză invocată de domnii consilieri din grupul
PRM provine din faptul că aceştia au un candidat la funcţia de Primar al municipiului, în persoana d-lui Ion
Rotaru, membru PRM. Dl. Primar răspunde la acuzaţia făcută de dl. Consilier Petraru cu privire la mărirea
taxelor şi impozitelor spunând că a rugat-o pe d-na director Zelinca de la Direcţia Taxe şi Impozite să facă o
informare pentru a demonstra că în timpul administraţiei 2004-2008 nu s-au mărit taxele sau impozitele,
decât atunci când Guvernul a dat hotărâri în acest sens.
Dl. consilier Chirila Adriean ia cuvântul, afirmând că vorbeste în cunoştinţă de cauză. Conform legii
nr. 2732006 privind finanţele publice, proiectele de buget se elaborează de către ordonatorii principali de
credite având în vedere prognoze ale cheltuielilor şi veniturilor. Problema pe care o ridica dl. Consilier
Chirila se referă la estimarea veniturilor pentru anul 2008, acesta considerând că veniturile estimate sunt
prea mari.
D-na Director economic Olaru Silvia cere permisiunea să răspundă şi explică realizarea proiectului
de buget din punct de vedere tehnic. Astfel, d-na director spune că veniturile proprii de la capitolul Taxe,
TVA şi Impozite pe venit au crescut cu mai mult de 300% faţă de anul anterior, la fel şi cota de 47% care a
suferit o creştere majoră. D-na director economic spune că toate datele referitoare la buget au fost
fundamentate din punct de vedere tehnic.
Dl. consilier spune că el a cerut de fapt date relative, şi nu date absolute cum sunt cele furnizate de
d-na director economic, dumnealui vrând de asemenea să ştie dacă încasările de venituri pe anul 2007 au
fost în jur de 62%. D-na director economic îi răspunde afirmativ.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan intervine pentru a-l ruga pe dl. consilier local Adriean Chirilă să coboare
tonul de adresare faţă de d-na director economic, iar dl. consilier local Adriean Chirilă consideră ca a fost
dus în eroare de către d-na director economic.
D-na Viceprimar Stoica Mihaela intervine şi spune că o creştere de 8% a veniturilor, faţă de cât este
creşterea economică la nivel de municipiu, nu este mult şi că este posibil ca aceasta creştere să fie mult mai
mare.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan menţionează şi acele redevenţe pentru nişte investiţii ce urmează a fi
încheiate în anul 2008 şi din care se vor mai obţine venituri la bugetul local.
Dl. consilier local Adrian Armencea propune un amendament. În conformitate cu prevederile Legii
nr. 193/2006 şi , propune includerea în buget a sumei de 13 miliarde lei vechi pentru acordarea a 2 tichete
cadou şi cadouri de creşă pentru salariaţii din învăţământ, cu ocazia celor 6 evenimente din decursul anului
2008: Paşti, Crăciun, 5 iunie-Ziua Naţională a Educaţiei, 5 octombrie-Ziua Internaţională a Educaţiei, 31
iunie-Ziua Învăţătorului şi 1 Decembrie. De asemenea, dl. consilier local Adrian Armencea indică şi
capitolele din buget de unde ar putea să se ia această sumă, şi anume: diminuarea cheltuielilor de investiţii,
pct. B, supraveghere video şi monitorizare prin dispecerat (valoare de 15.000 Ron), capitolul 67 Cultură,
recreere şi sport, subpunctul b1 – reducerea cheltuielilor aferente, subpunctul b4, menţionând că la Ştrand,
investiţia de 27 miliarde lei vechi nu este o prioritate de moment.
Primarul municipiului - Dl.Gheorghe Ştefan susţine iniţiativa dlui consilier Adrian Armencea, dar
atrage atenţia asupra barierelor legislative care nu permit acordarea de bani din veniturile proprii ale
Consiliului Local nici funcţionarilor publici, şi nici cadrelor didactice care nici măcar nu îşi iau salariile de
la bugetul Consiliului Local. Dl. Primar aduce în discuţie iniţiativa Sindicatului din Primărie de a se duce în
instanţă, spunand că, dacă obţin hotărâre judecătorească, el le va acorda tichete cadou. Deşi au existat cazuri
în care li s-a dat câştig de cauză celor din sindicat, la Bacau li s-au dat tichete pentru ca apoi sa fie chemati
în instanta si sa trebuiasca sa returneze banii.
Dl. consilier local Adrian Armencea spune ca in multe comune din judetul Neamt, precum si in
oraşul Roznov s-au acordat încă din 2007 aceste tichete cadou.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă da cuvantul d-nei consilier local Georgeta Vintea care
spune ca dumneaei ar dori sa extinda propunerea d-lui consilier local Adrian Armencea si la functionarii
publici din Primarie, aceasta dacă actul normativ permite acest lucru. D-na consilier local Georgeta Vintea
spune ca ar trebui făcută o revizuire a sumelor pentru venituri proprii pentru ca din veniturile proprii se
platesc si sumele reprezentand dobanzile, datoria publica, care sunt sume fixe, iar la celelalte capitole, cum
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ar fi Invăţământ, diferenta se suporta din venituri proprii, deci se poate include si contravaloarea tichetelor
cadou pentru cadrele didactice si functionarii publici din Primarie. De asemenea, d-na consilier local
Georgeta Vintea propune o reconsiderare a ceea ce inseamna Capitolul Venituri Proprii vis-à-vis de
defalcarea sumelor.
Dl. Vasile Vişan-Secretarul municipiului da citire unei adrese de la Ministerul Finantelor catre
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt. Conform Legii nr. 193/2006 privind tichetele cadou si tichetele de
cresa si Hotărârii de Guvern nr. 1317/2006, institutiile publice bugetare, indiferent de sistemul de finantare
sau subordonare, inclusiv cele ce se finanteaza integral din venituri proprii, pot acorda tichete de cresa
destinate sprijinirii angajatilor, la plata taxelor la cresa, precum si tichete cadou, ambele prevazute in conditii
distincte. E vorba de un sprijin care se acorda angajatilor proprii, ori cadrele didactice nu sunt angajatii
Consiliului Local sau ai Primariei. Ei sunt angajati ai sistemului de invatamant. Pentru evidentierea sumelor
cu aceasta destinatie se va proceda astfel: cheltuielile reprezentand tichetele de cresa se vor include in
cheltuieli de venit, la Titlul 8 Asistenta sociala, art. Ajutoare sociale. Aceasta e in bugetul fiecarei institutii,
pentru ca se refera la bugetul propriu fiecarei institutii, care acorda pentru angajati aceste sporuri.
Primarul municipiului Dl. Gheorghe Stefan spune ca se pot acorda ajutoare sociale sau de urgenta nu
numai profesorilor, ci si doctorilor, inginerilor, somerilor.
Domnii consilieri locali Adrian Armencea si Adriean Chirila atrag atentia ca acestea nu sunt ajutoare,
ci sunt tichete cadou, premii.
Primarul municipiului Dl. Gheorghe Stefan propune sa se studieze si sa se documenteze mai mult
pentru a afla si parerea juristilor si promite ca va trimite o adresa la Prefectura pentru a verifica validitatea si
legalitatea propunerii.. Prefectura controleaza legalitatea actelor si se poate pronunta si asupra acestei
propuneri. Deci, va fi inaintata aceasta adresa catre Prefectura pentru a intreba daca, in momentul in care
Consiliul Local va adopta o hotarare in acest sens, Prefectura o va viza sau o va contesta.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă spune ca se va tine cont de mentiunile formulate de catre
domnii consilieri locali Adrian Armencea si Gheorghe Munteanu.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat.
Proiectul a fost aprobat cu 15 voturi PENTRU şi 5 voturi ABŢINERE. S-au abţinut de la vot
următorii consilieri locali: dl. Adrian Armencea, dl. Adriean Chirilă, d-na Georgeta Vintea, dl. Gheorghe
Dumitreasa, dl. Daniel Harbuz.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 50 a
Consiliului .
Dl. Vasile Vişan-Secretarul municipiului spune ca se pot face contestatii la proiectul bugetului pana
la sedinta urmatoare.
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
privind delegarea prin gestiune directă către SC Salubritas SA Piatra Neamţ a activităţii de întreţinere şi
curăţire spaţii verzi aparţinând domeniului public al municipiului Piatra Neamţ.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 51 a
Consiliului .
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
privind majorarea capitalului social al SC Perla Invest SRL, prin aport în natură în valoare de 3.605.967,16
lei, din partea acţionarului majoritar –Municipiul Piatra Neamţ;
Dl. Neculai Ivanov - 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. 52 a
Consiliului .
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
privind aprobarea angajării de resurse umane pe perioadă determinată, pentru acordarea îngrijirilor la
domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv cu handicap grav, pentru activităţile specifice
societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local.
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Dl. Neculai Ivanov - 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. 53 a Consiliului .
Dl. Neculai Ivanov - Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre
pentru modificarea HCL nr. 440/21.12.2006 prin revenirea la Art. 5 iniţial din contractul de asociere nr.
7421 din 16.02.2006 încheiat între Primăria municipiului Piatra Neamţ şi SC Parking SA.
Dl. Neculai Ivanov - 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. 54 a
Consiliului .
Nemaifiind alte probleme de discutat, Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de Şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:
1. Dl. Neculai Ivanov – Preşedinte de şedinţă – SS indescifrabil
2. Dl. Vişan Vasile - Secretarul Municipiului – SS indescifrabil
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