
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr. 38.390 din 12.11.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 07.11.2012 în şedinţă extraordinară

Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ

În  conformitate  cu  prevederile  art.39,  alin.  4  si  ale  art.  115  alin.1  lit.b)  din  Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,ș  
prin  DISPOZIŢIA Primarului  nr.2043 din  02.11.2012,  completată  i  modificată  prin  Dispozi iaș ț  
Primarului nr. 2075 din 06.11.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra 
Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  – Gheorghe tefan,  Ș dl.  Viceprimar  – Dragoş Victor 
Chitic,  d-na  Viceprimar  –  Monica  Anton,  d-na  Oana  Sârbu –  Secretarul  Municipiului  şi  20  de 
consilieri  locali,  care  au  fost  aleşi.  Lipse te  motivat:  dl.Consilier  local  Gheorghe  Balan.  ș De 
asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vi an -  Consultant administra ie publică, d-naș ț  
Dorina Staicu – Direcţia Economică,  d-na Carmen Căpitanu - ef Serviciul Cadastru i RegistrulȘ ș  
Agricol, dl. Gabriel Muraru - ef Serviciu Comunicare i Management Integrat, dl. Vlad Tudor –Ș ș  
Purtătorul  de  cuvânt  al  Primarului,  d-na  Nicoleta  Matei  -  ef  Serviciul  Administra ie  PublicăȘ ț  
Locală,  dl.  Dragoş  Ştefan  –  Aparatul  Permanent  al  Consiliului  Local,  directori  ai  societăţilor 
comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

Întrucât la şedinţă  participă  22 de consilieri  locali,  şedinţa  este legal  constituită  şi se pot 
începe lucrările.

D-na  Lumini a  Vârlan  ț – Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei  nr.  2043  din  02.11.2012,  precizând  că  s-au  introdus  pe  ordinea  de  zi  proiectele  de 
hotărâre nr.1 i nr.11, iar proiectele de hotărâre fiind renumerotate, conform Dispozi iei nr.2075 dinș ț  
06.11.2012.

D-na  Lumini a  Vârlan  ț –  Preşedinte  de  şedinţă  propune  aprobarea  ordinei  de  zi,  cu 
completările şi modificările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate.
          

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.HOTĂRÂRE privind stabilirea pre ului de producere i  distribu ie a energiei  termiceț ș ț  

facturate popula iei i agen ilor economiciț ș ț ;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan

2.HOTĂRÂRE   privind stabilirea valorii  redeven ei pe care operatorul  de serviciu S.C.ț  
Locato S.A. o plăte te municipiului Piatra Neam  în cadrul contractului de concesiune a gestiuniiș ț  
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819/31.07.2007;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

3.HOTĂRÂRE   privind   acordarea  de  ajutoare  pentru  energia  termică  prin  compensare 
procentuală din bugetul local, consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuin eiț  
energie termică furnizată în sistem centralizat, în func ie de veniturile medii nete lunare pe membruț  
de familie;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

4.HOTĂRÂRE  pentru completarea HCL nr. 447 din 29.11.2007;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

5.HOTĂRÂRE  privind  aprobarea unor tarife pentru toate fazele de lucrări cadastrale – 
documenta ii cadastrale pentru imobilele apar inând municipiului Piatra Neam ;ț ț ț
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

6.HOTĂRÂRE  pentru modificarea art.1 din HCL nr. 245 din 31.07.2012;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

7.HOTĂRÂRE  pentru unele măsuri privind compensarea unor datorii.
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               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan
8.HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam , pe anulț  

2012.
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

9.HOTĂRÂRE  privind stabilirea contribu iei municipiului Piatra Neam  aferentă Cap. II –ț ț  
art.2 i Cap. III – art.3  în cadrul Contractului de Asociere nr. 30.073 din 26.07.2010.ș
               - iniţiator – Viceprimar Drago  Chiticș

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – prezintă proiectele introduse pe ordinea de 
zi, prin Dispozi ia Primarului nr.ț  2075 din 06.11.2012:

1. HOTĂRÂRE privind  modificarea  art.  5  din  contractul  de  concesiune  a  gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr. 36.819/2007;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

11. HOTĂRÂRE privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  277  din  14.09.2012  privind 
desemnarea reprezentan ilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administra ie ale unită ilorț ț ț  
de învă ământ de pe raza municipiului Piatra Neamț ț;
               - iniţiator – Primar Gheorghe Ştefan

                         
D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 

de hotărâre nr.1 privind modificarea art.5 din contractul de concesiune a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr.36.819/2007;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 331   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.2  privind  stabilirea  redeven ei  în  cadrul  contractului  de  concesiune  a  gestiuniiț  
serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistemul SACET nr.36.8129/31.07.2007;

D-na Oana Sârbu – Secretarul Municipiului precizează ca pentru proiectele de hotărâre nr.2, 
nr.3 i nr.4 s-a cerut consultarea comisiilor de specialitate, care au dat aviz favorabil.ș

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.3  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâreș  i  propunș  
adoptarea acestuia.

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu19 voturi Pentru i 3 voturi Impotrivă ( dl. Consilier local Ion Cazacu, dl.consilierș  
local Cătălin Drăgu anu i d-na consilier local Ecaterina Iliesi).ș ș
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 332   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.3 privind stabilirea pre ului de producere i distribu ie a energiei termice i a celuiț ș ț ș  
facturat popula iei i agen ilor economici;ț ș ț

Comisiile  de  specialitate  nr.1  i  nr.3  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre  i  propunș ș  
adoptarea acestuia.

D-na  consilier  local  Aurelia  Simionică  propune  următorul  amendament:  ”acordarea 
subven iei  în  procent  de 10% din pre ul  de  producere  i  distribu ie  a  energiei  termice,  dinț ț ș ț  
bugetul local, conform Ordonan ei nr.36/2006”;ț

Dl.Primar Gheorghe tefan – ”dacă legea ne permite, nu am nimic împotrivă. Vom încercaȘ  
să reducem pre ul cât mai mult, ca popula ia să plătescă cât mai pu in”.ț ț ț

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă  ț supune la vot amendamentul d-nei consilier 
local Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 333   Consiliului.  
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D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4  privind acordarea de ajutoare pentru energia termică prin compensare procentuală 
din  bugetul  local,  consumatorilor  vulnerabili  care  utilizează  pentru  încălzirea  locuin ei  energieț  
termică  furnizată  în sistem centralizat,  în  func ie  de veniturile  medii  nete  lunare pe membru deț  
familie;

Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 i nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre i propunș ș  
adoptarea acestuia.

Dl.  Consilier  local  Vasile  Popescu –  ”dacă  s-a  aprobat  acordarea  subven iei  de  10%,  laț  
proiectul  anterior,  propun ca  amendament  ca  punctele  k)  i  l)  să  fie  scoase  din  proiectul  deș  
hotărâre”.

Dl. Viceprimar Drago  Chitic – ”asta înseamnă să reducem cu 10% i rămân la pct k) - 23%ș ș  
i la pct.l) -  15%. Vă rog să vă reformula i amendamentul”ș ț

Dl. Consilier local Vasile Popescu reformulează amendamentul astfel: ”punctele k) i l) seș  
reduc cu 10%”.

Dl. Consilier local Cătălin Drăgu anu prezintă următorul amendament: ș
” la punctul a) – propun o majorare cu 1% din bugetul local, 
b) – propun o majorare cu încâ 7% din bugetul local 
c) – propuno majorare de 7% din bugetul local
d) – propun o majorare cu 8% din bugetul local
e) – propun o majorare cu8% din bugetul local
f) – propun o majorare cu 9% din bugetul local,
g) – propun o majorare cu 10% din bugetul local
h)  – propun o majorare cu 15% din bugetul local
i) -– propun o majorare cu 19% din bugetul local
j)– propun o majorare cu 24% din bugetul local”
 D-na Viceprimar Monica Anton intervine spunând că trebuie făcut un calcul, dacă bugetul 

local poate suporta.
Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că dacă se votează primul amendament al d-luiȘ  

Vasile Popescu, amendamentul d-lui Cătălin Drăgu anu este respins fără a se mai supune votului. Peș  
de altă parte, suma redusă prin cei 10%, intr-o edin ă viitoare va putea fi împăr ită propor ional laș ț ț ț  
celelalte puncte sau la categoriile cele mai defavorizate, dar rămână aceea i sumă in buget.ș

Dl.consilier  local  Cătălin  Drăgu anu subliniază  faptul  că  a  propus  majorări  mai  mari  laș  
punctele unde statul subven iona mai pu in, si au ponderea cea mai mare.ț ț

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă  ț supune la vot amendamentul d-lui consilier 
local Vasile Popescu, care a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU i 1 vot AB INERE (ș Ț dl.consilier 
local Cătălin Drăgu anuș ).

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre împreună 
cu  amendamentul  adoptat,  care  a  fost  aprobat  cu  21  voturi  PENTRU  i  1  vot  AB INEREș Ț  
(dl.consilier local Cătălin Drăgu anuș ).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 334   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.5 privind aprobarea aderării comunei Dolje ti la A.D.I. Aqua Neam  i mandatareaș ț ș  
persoanelor împuternicite pentru punerea în aplicare;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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. 335   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.6 privind aprobarea unor tarife pentru toate fazele de lucrări cadastrale – documenta iiț  
cadastrale pentru imobilele apar inând municipiului Piatra Neam ;ț ț
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D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.7  pentru  modificarea  art.1  din  HCL  nr.245  din  31.07.2012  privind  stabilirea 
componen ei comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț ț;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de  hotărâre  nr.8  privind  încheierea  unei  tranzac ii  între  municipiul  Piatra  Neam  i  o  persoanăț ț ș  
juridică;

Dl. Consilier  local Cătălin Drăgu anu prezintă următorul  amendament – ”ș aceste panouri  
publicitare, pe parcursul campaniei electorale, să fie distribuite în mod egal candida ilor de laț  
toate partidele, sau nu vor fi  distribuite în această campanie electorală”.

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă  ț supune la vot amendamentul formulat de dl. 
Consilier local Cătălin Drăgu anu, care a fost Respinsș  cu 11 voturi Pentru.

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost  aprobat 17 voturi Pentru, 4 voturi Împotrivă (dl.consilier local Ion Cazacu, dl.consilier local 
Cătălin Drăgu anu, dl.consilier local Vasile Popescu, d-na consilier local Ecaterina Iliesi) i 1 votș ș  
Ab inere (d-na consilier local Silvia Baidan).ț
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 338   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.9 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neam , pe anul 2012ț ;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț 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   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlan ț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.10 privind stabilirea contribu iei municipiului Piatra Neam  aferentă Cap.II – art.2 iț ț ș  
Cap.III – art. 3, în cadrul Contractului de Asociere nr.30.073 din 26.07.2010;

Dl.  Consilier  local  Cătălin  Drăgu anu  prezintă  următorul  amendament  -”ș renegocierea  
contractului de asociere, să se numească o comisie formată din consilieri locali, motivat de faptul  
că nu sunt stipulate clar obliga iile FC Ceahlăul SA, cum ar fi: echipa rămâne la Piatra Neamț ț  

i   nu- i  va schimba culorile.  In cazul contractului de asociere,  scopul este de a avea profitș ș  
ambele păr i. din acest contract nu reiese profitul, în bani, pentru bugetul local. Din acest motivț  
propune renegocierea contractului i stabilirea unei sume de bani, care să intre în bugetul localș ”.

Dl.  consilier  local  Cătălin  Misăilă  intervine  spunând că  trebuie  avut  în  vedere  imaginea 
ora ului  pe care clubul sportiv, stadionul, echipa le-au adus.ș

Dl.Primar Gheorghe tefan intervine spunând că în următorul contract pentru anul viitor  seȘ  
va numi o comisie, care să renegocieze.

Dl.Primar Gheorghe tefan propune d-lui consilier local Cătălin Drăgu anu să preia echipaȘ ș  
de fotbal a FC Ceahlăul SA.

D-na Lumini a Vârlan – Preşedinte de Şedinţă  ț supune la vot amendamentul d-lui Consilier 
local Cătălin Drăgu anu, care a fost RESPINS cu 6 voturi Pentru, 3 voturi Ab inere i 13 voturiș ț ș  
Împotrivă.

D-na Lumini a Vârlan – Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost  aprobat cu 17 voturi PENTRU, 3 voturi Impotrivă (dl consilier local Cătălin Drăgu anu, dlș  
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consilier  local  Vasile  Popescu  i  d-na  consilier  local  Ecaterina  Iliesiș ),  2  voturi  Ab inere  (ț d-na 
consilier local Silvia Baidan, dl consilier local Constantin Teodorescu).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 340   Consiliului.  

D-na Lumini a Vârlanț – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.11 privind modificarea  anexei  la HCL nr.277 din 14.09.2012 privind desemnarea 
reprezentan ilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administra ie ale unită ilor de învă ământț ț ț ț  
de pe raza municipiului Piatra Neamț;

D-na Lumini a Vârlan– Preşedinte de Şedinţă ț supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care 
a fost aprobat cu 21 voturi PENTRU i 1 vot Ab inere (ș ț dl consilier local Cătălin Drăgu anuș )
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 341   Consiliului.  

Dl.Primar Gheorghe tefan precizează că Guvernul Ponta a dat to i banii pentru persoaneleȘ ț  
cu dizabilită i i mul ume te acestuia că nu s-a mai inut cont de culoarea politică.ț ș ț ș ț

Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na  Luminiţa  Vârlan –  Preşedinte  de  Şedinţă  – 
declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Lumini a Vârlanț  – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

Secretarul Municipiului –  Oana SÂRBU– SS Indescifrabil

MN/MN/2 ex.Ds.I
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