CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMł
Nr. 27.017 din 05.07.2010
F- SAPL- 03

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 02.07.2010 în şedinŃa extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ
În conformitate cu prevederile art. 39, alin (2) şi (3) şi ale art. 115 (1) b) din Legea
AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, prin DISPOZIłIA nr. 2639 din
30.06.2010, completată prin DispoziŃia nr. 2.659 din 01.07.2010, PRIMARUL a convocat Consiliul
Local al Municipiului Piatra NeamŃ, consilierii fiind invitaŃi la şedinŃă.
La şedintă sunt prezenŃi: dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic, d-na Viceprimar –Ana Monda,
dl. Secretar al municipiului – Vasile Vişan, dl. Bogdan Puşcaşu - Administrator Public şi 16 consilieri,
care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl. Consilier local Valeriu AndriŃa, dl. Consilier local Corneliu
Ptaşnec, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Ghiocel Tonco, d-na Consilier local
LuminiŃa Vârlan. De asemenea, în calitate de invitaŃi participă: d-na Dorina Staicu – Director DirecŃia
Economică, d-ra Oana Catzaiti – Şef Serviciu Administrare Patrimoniu, directori ai societăŃilor
comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanŃi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.
Întrucât la şedinŃă participă 18 de consilieri, şedinŃa este legal constituită şi se pot începe
lucrările.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă prezintă proiectul ordinii de zi, conform DispoziŃiei
nr. 2639 din 30.06.2010, precizând că proiectul de hotărâre nr.8 este introdus pe ordinea de zi prin
Dispozitia nr. 2.659 din 01.07.2010, iar proiectul de hotărâre nr. 5 este Retras de pe ordinea de zi prin
DispoziŃia nr. 2.662 din 02.07.2010.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi
modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind abrogarea pct. 8 al Art. 1 din HCL nr. 213 din 27.05.2010;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
2. HOTĂRÂRE privind modificarea unor tarife pentru servicii publice parcări de reşedinŃă;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
3. HOTĂRÂRE privind modificarea unor tarife pentru servicii publice funerare din cimitirele
umane Pietricica şi Eternitatea de pe raza municipiului Piatra NeamŃ;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
4. HOTĂRÂRE privind modificarea unor tarife pentru servicii publice Baia Comunală;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
5. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului pe Gcal pentru energia termică furnizată
populaŃiei;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
6. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru servicii publice prestate în incinta
Ştrandului Municipal şi Parc ZOO;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
7. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de salubritate şi de depozitare deşeuri menajere;
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre
introdus pe ordinea de zi prin DispoziŃia nr. 2.659 din 01.07.2010.
8. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 235 din 23.06.2010
- iniŃiator – Viceprimar Dragoş Chitic
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Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului aduce la cunoştinŃa Consiliului Local că proiectul
de hotărâre nr.5 este retras deoarece pentru a modifica tarifele trebuie mai întâi ca acestea să fie
aprobate de A.N.R.S.C. şi apoi aprobate prin HCL. Drept urmare trebuie refăcută documentaŃia.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind abrogarea pct. 8 al Art. 1 din HCL nr. 213 din 27.05.2010.
Dl. Consilier local Viorel Chirilă întreabă executivul dacă tarifele au crescut, au scăzut sau au
stagnat? Din documentaŃie nu reiese nimic.
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului intervine spunând că proiectele cu privire la
modificarea tarifelor încep de la proiectul de hotărâre nr.2.
Dl. Consilier local Dragoş Chitic informează Consiliul Local că toate tarifele sunt modificate
urmare a creşterii TVA, cu excepŃia tarifelor de la Ştrand.
Dl. Consilier local Viorel Chirilă roagă executivul pe viitor să se menŃioneze clar care sunt
modificările.
D-na consilier local Cornelia Tudorancea aduce la cunoştinŃa consilierilor locali că la SC
Parking SA sunt menŃionate tarifele noi şi cele vechi.
Dl. Consilier local Dragoş Chitic intervine spunând că tarifele ce urmează a fi aprobate nu
includ TVA, pentru ca eventualele modificări ale legislaŃiei specifice să nu necesite aprobarea acestora
prin consiliul local.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
255 a Consiliului.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind modificarea unor tarife pentru servicii publice parcări de reşedinŃă;
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de ŞedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
256 a Consiliului.

Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind aprobarea tarifelor fără TVA pentru prestări de servicii funerare în cimitirele
umane Eternitatea şi Pietricica din municipiul Piatra NeamŃ;
Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
257 a Consiliului.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind modificarea unor tarife pentru servicii publice Baia Comunală;
Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
258 a Consiliului.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind modificarea tarifelor pentru servicii publice prestate în incinta Ştrandului
Municipal şi Parc ZOO;
Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
259 a Consiliului.
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Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind modificarea tarifelor de salubritate şi de depozitare deşeuri menajere;
Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
260 a Consiliului.
Dl. Andrei Baciu – Preşedinte de şedinŃă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind modificarea HCL nr. 235 din 23.06.2010;
Dl. Consilier local Viorel Chirilă întreabă de ce plătim în continuare semafoarele? Majoritatea
au fost înlocuite de sensurile giratoriu.
Dl. Andrei Baciu - Preşedinte de şedinŃă, supune la vot proiectul de hotărâre iniŃiat, care a fost
aprobat cu 2 voturi AbŃinere (dl. Consilier local Viorel Chirilă şi dl. Consilier local Liviu Negelschi) şi
16 voturi Pentru.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menŃionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
261 a Consiliului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, dl.Andrei BACIU – Preşedinte de ŞedinŃă – declară
închise lucrările şedinŃei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
Dl. Andrei BACIU – Preşedinte de şedinŃă – SS Indescifrabil
Dl. Vasile VIŞAN - Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil
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