CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.31394 din 19.09.2012
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14.09.2012 în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile art.39, alin (1) si (3) si ale art. 115 (1) b) din Legea Administraţiei
Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr.1663 din 07.09.2012, modificată prin
Dispoziția nr.1667 din 10.09.2012 și prin Dispoziția nr.1687 din 12.09.2012, completată prin Dispoziţia
nr.1686 din 12.09.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii
fiind invitaţi la şedinţă.
La şedintă sunt prezenţi: dl. Primar - Gheorghe Ștefan, dl. Viceprimar – Dragoş Chitic, d-na
Viceprimar – Elena-Monica Anton, dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului şi 19 consilieri, care au
fost aleşi. Lipsesc motivat: d-na consilier local Ecaterina Iliesi și dl. consilier local Victor Marghidan. De
asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina Staicu – Director Direcţia Economică, dl. Dan
Florea- Arhitectul Municipiului, dl. Cătălin Curelariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, dl. Gabriel
Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Management Integrat, dl. Răzvan Orza – Serviciu Administrare
Patrimoniu, dl. Dragoș Ștefan –consilier juridic Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local,
directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi ai mass-mediei scrise
şi audiovizuale.
Întrucât la şedinţă participă 21 de consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de Şedinţă supune la vot Procesul Verbal al şedinţei Consiliului
Local din data de 28.08.2012, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei nr.
1633 din 07.09.2012, precizând că proiectele de hotărâre de la nr. 16 la nr.19 au fost introduse pe ordinea
de zi prin Dispoziţia nr.1686 din 12.09.2012.
Dl. Valeriu Andrița– 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 aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul

2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
2.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipalității, a unui
bunui imobil, teren și construcție, situat în Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bl.10;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
3.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică în vederea închierierii a 2 suprafețe de teren
de 10 mp, proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea a două rampe expunere auto, în
Piața Petrodava și Piața Ștefan cel Mare;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
4.HOTĂRÂRE privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul
municipiului Piatra Neamț și transmiterea către Compania Județeană Apa Serv SA a rețelelor de apă și
canalizare;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
5.HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de
administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
6.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr.270 din 28.08.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
7.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.92 din 23.02.2011;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
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8.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii pentru constituirea consiliilor de administrație la
societățile comerciale, la care municipiul Piatra Neamț are calitate de acționar majoritar;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
9.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamt, Judeţul
Neamţ, A.N.T.R.E.C. Neamț, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ și Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est pentru organizarea la Piatra Neamț a celei de a IV- a ediții a Congresului European
de Turism Rural, care se va desfășura în perioada 7 – 10 octombrie 2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui Acord de principiu privind realizarea pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Piatra Neamț a unei unități penitenciare în parteneriat cu
Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 la HCL nr.242 din 31.07.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
13. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a reprezentării în
instanță a Poliției Locale;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
14. HOTĂRÂRE privind reformularea art.18 pct.11 din contractul de concesiune nr.34093 din
04.08.2006;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
15. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectele de hotărâre
introduse pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei nr. nr.1686 din 12.09.2012:
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifice serviciului de
salubrizare a localităților;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
17.HOTĂRÂRE privind monitorizarea activității de asistență medicală școlară, de către
Consiliul Local;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
18.HOTĂRÂRE privind modificarea din HCL nr. 124 din 25.04.2012;
- iniţiator – Primar Gheorghe Ștefan
19.HOTĂRÂRE privind luarea unor masuri legate de gestionarea bugetului local al Municipiului
Piatra Neamt;
- iniţiator – Consilier Local Aurelia Simionică
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.19 privind luarea unor masuri legate de gestionarea bugetului local al Municipiului Piatra
Neamt;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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.273
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2012;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.274
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipalității, a unui bun
imobil, teren și construcție, situat în Piatra Neamț, str. Nufărului nr.10, bl.10;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
RESPINS cu 12 voturi PENTRU și 11 voturi ÎMPOTRIVĂ (dl. Consilier local Gheorghe Balan, d-na
Consilier local Silvia Baidan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu,
d-na Consilier local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică,
dl. Consilier local Constantin Teodorescu, dl. Consilier local Neculai Timaru).
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind scoaterea la licitație publică în vederea închierierii a 2 suprafețe de teren de 10 mp,
proprietatea municipiului Piatra Neamț, pentru amplasarea a două rampe expunere auto, în Piața
Petrodava și în Piața Ștefan cel Mare;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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.275
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind constituirea de mijloace fixe și înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatra
Neamț și transmiterea către Compania Județeană Apa Serv SA a rețelelor de apă și canalizare;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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.276
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.5 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administrație
ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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.277
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.6 privind modificarea anexei la HCL nr.270 din 28.08.2012 privind constituirea de mijloace
fixe și înregistrarea lor în patrimoniul municipiului Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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. 278
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.7 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.92 din 23.02.2011 privind repartizarea unor
locuințe de serviciu proprietatea municipiului Piatra Neamț;
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Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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. 279
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.8 privind declanșarea procedurii pentru constituirea consiliilor de administrație la societățile
comerciale, la care municipiul Piatra Neamț are calitate de acționar majoritar;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
D-na consilier local Aurelia Simionică propune următorul amendament : ”Art.1 – Se aprobă
declanșarea procedurii de constituire a Consiliilor de Administrație la societățile comerciale unde
municipiul Piatra Neamț are calitatea de acționar. Pentru selectarea propunerilor ce vor fi înaintate
adunării generale ale acționarilor se va constitui în termen de 3 zile, o comisie formată din personal
specializat pe resurse umane aparținând societăților comerciale în care municipiul Piatra Neamț este
acționar și un reprezentant cu aceleași atribuțiuni din cadrul primăriei Piatra Neamț. Comisia va
funcționa conform prevederilor OUG nr.109/2011.
Art.2 – Comisia va stabili în termen de 3 zile de la constituire criteriiile și condițiile de selecție,
precum și data limită pentru depunerea dosarelor. Acestea vor fi publicate în presă și pe pagina de
internet a societăților comerciale respective, prin grija acționarului.
Comisia va selecționa solicitările primite conform criteriilor și condițiilor stabilite. Acestea vor fi
înaintate acționarului și vor constitui propunerile pentru Consiliile de Administrație ce urmează a fi
desemnate de Adunările Generale ale Acționarilor din cadrul societăților comerciale, în care municipiul
Piatra Neamț are calitatea de acționar.
Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și societățile comerciale unde municipiul Piatra Neamț are calitatea de acționar
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan întreabă cine va fi membru în această comisie din partea Primăriei ?
D-na consilier local Aurelia Simionică răspunde că va fi șefa Biroului Resurse Umane din cadrul
primăriei.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-nei consilier local
Aurelia Simionică, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 280
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.9 privind încheierea unor parteneriate;
Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
Dl. Consilier local Daniel Chirilă propune următorul amendament: ”să se aprobe doar pentru
punctul 2 – Volei Club Municipal Piatra Neamț, punctul 5 – Societatea Română de Alzheimer și punctul 6
Colegiul Medicilor Neamț”.
Dl.consilier local Cătălin Drăgușanu - ”la punctul 1, Volei Club Unic, se încalcă 3 legi, în
principiu Legea nr.350, HG 1447/2007 și Ordinul nr.130/2006. Mai mult solicitarea Volei Club Unic
încalcă art.4 din Legea nr.350.”
Dl.Secretar al Municipiului Vasile Vișan – ”dacă spuneți Legea nr.350 ne invitați să căutăm
fiecare an în care s-au emis legi. De obicei când spuneți legea se menționează și anul.”
Dl.consilier local Cătălin Drăgușanu – ”Legea nr.350/2006”.
Dl.Secretar al Municipiului Vasile Vișan – ”niciuna din actele invocate de dvs. nu are legătură cu
parteneriatele și cu temeiul legal pentru încheierea acestora, pentru că este vorba de 2 încadrări juridice
diferite. Una este finanțarea de la bugetul local al unor acțiuni, iar acțiunea asta, care are loc anual după
aprobarea bugetului local, prin depunerea de proiecte și după examinarea lor de către o comisie a
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consiliului local, aprobarea de către Consiliul Local și finanțarea acestora, și alta este încheierea unei
asocieri, parteneriat cu persoane juridice pentru o acțiune de interes pentru comunitate. Reglementările
menționate de dvs. fac referire la legea sportului, normele de aplicare a acesteia, și ordinul a fost
reglementat tot pentru aplicarea legii sportului. Una este activitatea sportivă, alta este activități de interes
public.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu ” articolul din Legea nr.215 are un cadru general, nu permite
crearea de parteneriate”.
Dl.Secretar al Municipiului Vasile Vișan – ”activitatea sportivă este reglementată de mai multe
acte normative printre care și cele menționate de dvs, Legea nr.215 vorbește de un cadru mult mai larg,
dar un alt cadru juridic. Este un parteneriat, o convenție, care se încheie între autoritatea administrației
publice locale, care reprezintă comunitatea respectivă și o entitate care vine cu un proiect de interes
public.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”putem finanța proiecte deja începute ?”
Dl. Secretar al Municipiului Vasile Vișan – ”asta ține de hotărârea și de interesul pe care-l
manifestă autoritatea care ia decizia. Nu mă întrebați pe mine ce hotărâți dvs. Daca mă interesează pentru
comunitate, pot să preiau o finanțare deja începută. Nu există niciun act normativ care să interzică.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”de ce îl prezintă acuma și nu l-au prezentat atunci când au
fost finanțările, era timp suficient să le dezbatem”
Dl. Secretar al Municipiului Vasile Vișan – ”nu vă pot răspunde, ca și compartiment, ca și
activitate pe care o coordonez, când primesc un material îl promovez, îl pregătesc pentru ordinea de zi.”
D-na Viceprimar Monica Anton – ”noi trebuie să stabilim beneficiu ca și comunitate. Dacă el
există, nu are relevanță când preluăm finanțarea, pentru că el se produce de la momentul debutului.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”nu l-am văzut la mapă ca obiectiv stabilit.”
D-na Viceprimar Monica Anton – ”vreți să puneți problema altfel, că nu este o activitate de
beneficiu, și asta trebuie să o discutăm.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”ați spus că avem beneficiu ca municipalitate”
D-na Viceprimar Monica Anton – ”sunt activități care clar folosesc comunității”.
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”astăzi avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin
care să ne împrumutăm în bănci, avem un cârd de proiecte de parteneriat, care cumulate sunt 130.000
euro”.
D-na Viceprimar Monica Anton – ”nu confundați, împrumutul are o altă destinație, bugetul este
structurat, noi nu împrumutăm bani pentru a finanța parteneriatele. Banii care vin sunt în altă structură a
bugetului și nu putem să-i folosim în altă parte. Fiecare are destinația lui” .
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local daniel
Chirilă, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru (d-na Consilier local Baidan Silvia, dl.consilier local
Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu, d-na Consilier
local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier
local Neculai Timaru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu) și 12 voturi Impotrivă.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 12 voturi PENTRU și 9 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-na Consilier local Baidan Silvia, dl.consilier
local Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu, d-na
Consilier local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl.
Consilier local Neculai Timaru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 281
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.10 privind încheierea unui parteneriat/asocieri în vederea organizării Congresului European de
Turism Rural, ediția a IV -a;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu: ”propun suma de 20.000 euro, contribuția
municipiului în cadrul parteneriatului”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”este vorba de un parteneriat între municipiul Piatra Neamț,
Consiliul Județean Neamț, ANTREC și MDRT, condus de un liberal, cred că ar trebui să susțineți
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proiectul susținut de cei din partidul dumneavoastră”.Este în interesul comunității, pentru că vine un
comisar european, reprezentanți din 27 de state, chiar în Piatra Neamț. Ar trebui să fim mulțimiți că acest
eveniment se produce în Piatra Neamț și să-i mulțumim președintelui ANTREC-ului, care este din Piatra
Neamț și datorită lui acest eveniment se ține aici. Se estimează că vin aproximativ 300 de oameni din 27
de state europene”.
Dl. Bogdan Pușcașu – Administrator public – ”doresc să informez Consiliul Local că este un
congres european, care pune accent pe agroturism, turismul de pensiune. Congresul în sine va avea loc la
sala Polivalentă a municipiului, iar evenimentele în cea mai mare parte au loc în Piatra Neamț, pe care
noi, Consiliul Județean, Camera de Comerț, ANTREC, MDRT îl promovăm. Sunt 4 secțiuni în cadrul
congresului, plenul congresului va fi la Sala Polivalentă, iar a doua zi unii dintre ei se duc în județ și o
secțiune are loc chiar aici în Piatra Neamț, secțiunea de gastronomie. La deschiderea oficială, vor fi
invitați de marcă și va coincide cu inaugurarea Curții Domnești restaurate, evenimentul în sine va avea loc
pe platoul de la Curtea Domnească. Vor fi miniștri ai turismului din străinătate, sau reprezentanți ai
acestora, persoane de rang înalt. După deschiderea oficială și sesiunea în plen, aceștia vor pleca. Ei vor sta
numai în Piatra Neamț. Cred că sunt câteva argumente pentru care ar trebui să susțineți acest eveniment,
pentru care s-au lansat invitații pe cale diplomatică, ministerul le-a transmis prin ambasade, prin
ministerul afacerilor externe. Dacă aprobăm o sumă mai mică, înseamnă să punem o piedică. Consiliul
județean a acordat suma de 50.000 euro și noi să dăm o sumă mai mică, am da totul peste cap. Mai sunt
câteva săptămâni, nu putem merge la sponsori privați.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”de ce acel buget la care faceți referire, nu este la mapă?
Să vedem și noi cum a fost conceput, lista de invitați, unde vor fi cazați, să vedem ceva. Avem la mapă
solicitarea lor.”
D-na Viceprimar Monica Anton – ”sumele se vor deconta pe măsura cheltuielilor. Fiecare sumă va
fi justificată. Se alocă un buget de 50.000 euro, dar poate se cheltuie 10.000 euro. Vorbim de o sumă
calculată la maniera globală. Nu este secretă, dar de acum încolo vom vorbi concret pe ce se va cheltui.
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”nu era bine dacă vedeam și noi acel buget de care vorbea
dl. City manager?”
Dl. Bogdan Pușcașu – Administrator public – ”bugetul inițial a fost de 200.000 euro. Noi am
depus un proiect cu finanțate europeană la Bruxelles, dar finanțarea ne-a fost refuzată și am tăiat acest
buget la 100.000 euro cu Consiliul județean. O să vă aducem și informații foarte detaliate. Ne vom
descurca și cu bugetul la jumătate, totul este să-l facem.”
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot amendamentul d-lui consilier local daniel
Chirilă, care a fost RESPINS cu 9 voturi Pentru (d-na Consilier local Baidan Silvia, dl.consilier local
Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu, d-na Consilier
local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier
local Neculai Timaru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu) și 12 voturi Impotrivă.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 12 voturi PENTRU și 9 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-na Consilier local Baidan Silvia, dl.consilier
local Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu, d-na
Consilier local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl.
Consilier local Neculai Timaru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 282
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.11 privind aprobarea unui Acord de principiu privind realizarea unei unități penitenciare în
parteneriat cu Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, pe raza administrativteritorială a Municipiului Piatra Neamț;
Comisia de specialitate nr.6 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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. 283
a Consiliului.
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Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.12 pentru modificarea art.1 din HCL nr.242 din 31.07.2012 privind actualizarea componenței
comisiei sociale a Consiliului Local pentru analizarea și soluționarea cererilor de locuințe destinate
închirierii;
Comisia de specialitate nr.4 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
adoptat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 284
Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.13 privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a reprezentării în instanță a
Poliției Locale;
Comisia de specialitate nr.5 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a fost
adoptat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 285
Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.14 privind reformularea art.18 pct.11 din contractul de concesionare servicii publice nr.
34093/04.08.2006, anexă la Convenția de Novație nr.43865 din 23.11.2011;
Comisia de specialitate nr.3 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu unanimitate devoturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 286
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.16 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare prestată de
către SC Salubritas SA;
Comisiile de specialitate nr.1 și nr.3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea
acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- 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. 287
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.17 privind monitorizarea activității de asistență medicală școlară din partea Consiliului Local;
Comisia de specialitate nr.4 au avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl.consilier local Valeriu Andrița).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR.
288 a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.18 pentru modificarea art.1 si art.6 din HCL nr.124 din 25.04.2012 privind aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei pentru asigurarea
resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană;
Comisia de specialitate nr.1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 12 voturi PENTRU și 9 voturi ÎMPOTRIVĂ (d-na Consilier local Baidan Silvia, dl.consilier
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local Gheorghe Balan, dl. Consilier local Daniel Chirilă, dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu, d-na
Consilier local Ana Ioniță, dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl.
Consilier local Neculai Timaru, dl. Consilier local Constantin Teodorescu).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 289
a Consiliului.
Dl. Valeriu Andrița– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.15 privind alegerea Președintelui ședință;
D-na Viceprimar Monica Anton propune pe d-na Luminița Georgeta Vîrlan.
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot propunerea d-nei Viceprimar Monica
Anton, care a fost aprobată cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu).
Dl. Valeriu Andrița- Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a fost
aprobat cu 20 voturi Pentru și 1 vot Abținere (dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 290
a Consiliului.
II. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ADRESARE EXECUTIVULUI
Dl. Consilier local Gheorghe Balan solicită de la SC Locato SA o informare cu privire la situația
funcționării punctelor termice din municipiul Piara Neamț, situația actuală a utilizatorilor punctelor
termice mai-sus menționate, cauza debranșărilor, situația datoriilor către furnizorul de gaze, situația
subvențiilor, costurile și eficiența investițiilor realizate prin proiectul de modernizare a sistemului de
încălzire în municipiul Piatra Neamț.
D-na Viceprimar Monica Anton - ”ne confruntăm cu o mare problemă, legată de o categorie
socială aparte, este vorba de salariile asistenților personali. Am s-o rog pe d-na Dorina Staicu – Director
economic să vă explice în concret în ce constă această problemă. Ne-au fost alocați de Ministerul
Finanțelor foarte puțini bani. La momentul actual suntem restantți la plata salariilor acestora cu 2 luni,
iunie și iulie, în curând și august. Având în vedere că ni s-a alocat o sumă foarte mică, raportat la alte
primării din țară, noi o să vă rugăm pe domniile voastre, pe considerentul politic, să faceți demersurile la
Ministerul de Finanțe, prin pârghiile politice pe care le puteți accesa, ca acești bani să ne vină. Rog pe
d-na Dorina Staicu să vă explice despre ce sumă este vorba. ”
D-na Dorina Staicu – Director economic – ”la această dată primăria trebuie să asigure drepturile
salariale pentru 165 asistenți personali și indemnizațiile pentru 364 persoane cu handicap grav. Necesarul
de fonduri pentru achitarea acestor drepturi salariale pe anul 2012 este de aproximativ 4,5 milioane lei.
Până la această dată ni s-au alocat doar 2,4 milioane lei, iar la rectificarea de buget, potrivit Ordonanței
nr.13, ni s-a alocat de la bugetul de stat 134.000 lei. Solicitarea noastră a fost pentru următoarele 6 luni ale
anului, respectiv 2.220.000 lei. Aceste fonduri sunt alocate din cota TVA de la bugetul de stat, solicitarea
noastră a fost cu totul alta, iar banii primiți sunt cei pe care vi i-am menționat. Într-adevăr am rămas
restanțieri față de aceste persoane cu 2 luni, iar din banii alocați am plătit și contribuția la stat a asistenților
sociali, aceștia fiind salariați ai primăriei.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”am putea lua bani din alt capitol al bugetului local și să-i
ducem acolo unde avem probleme? Spre exemplu din capitolul 67.06 – Cultură, recreere și religie, să luăm
din banii pentru aceste parteneriate?”
Dl. Primar Gheorghe Ștefan – ”aici este o problemă de ordin politic. Ni s-au tăiat din bani, de la 47
% am rămas cu 41,5 %. Aceeași problemă este și la școli, am dat 700 miliarde lei pentru reparații și apoi
au trecut la minister. Acum finanțarea trebuie să vină de la minister, dar cei de la școli vin tot la noi. Este
sub finanțarea Guvernului României, are obligația prin lege să dea acești bani. Dar unde are culoarea
politică plăcută Guvernului, banii s-au dat, unde nu, banii nu s-au alocat. Ei spun așa: la primarii noștrii le
dăm bani, la ceilalți primari să vină oamenii la ei să le ceară. Oamenii să meargă în fața Guvernului și să
protesteze până vor da banii, conform legii. Soluțiile normale, corecte și legale ar fi ca toți primarii să fie
tratați la fel. Nu vreau să se creadă că vin politic să pun o problemă, dar banii din fonduri europene, 112
miliarde lei, banii primăriei Piatra Neamț, sunt la Guvernul României și nu se mai întorc, că primarul nu-i
plăcut Guvernului. La fel și pentru școli și pentru persoanele cu handicap. Banii nu vin în totalitate. Voi,
care sunteți consilierii USL, duceți-vă la Guvernul dvs., spuneți-le că sunteți consilieri locali aleși de
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oameni, că sunteți mai mulți decât consilierii PDL și apoi veniți și rezolvați problemele comunității.
Atunci am să spun consilierii noștri sunt de cea mai bună calitate și îi respectăm pentru ce au făcut pentru
orașul ăsta.”
Dl.consilier local Constantin Teodorescu – ”nu aș privi această problemă politic, este vorba de
dreptul unor oameni și ar trebui să găsim soluții de ale da aceste drepturi. Nu aș putea privi problema
politic. Dacă pot să fac ceva, vă asigur că vă voi ajuta. Sunt de acord cu dvs. pe jumătate, dar problema
trebuie rezolvată local”.
Dl. Primar Gheorghe Ștefan – ”să o rezolve cine are banii, ne-au tăiat de la 47% la 41,5 %, nu ne
dau banii pe fonduri europene, de aceea suntem nevoiți să luăm credite, deoarece dacă aveam banii noștri,
acei 112 miliarde de la Guvern, nu mai trebuia să facem împrumut. Blocăm niște fonduri europene și apoi
se fac corecții și plătim cu banii de la buget, datorită faptului că avem etape care sunt pe termene, avem
etape de plată și nu le putem depăși”.
Dl. Consilier local Neculai Timaru – ”să răspundă d-na Director economic, dacă se pot lua bani din
alte capitole, pentru a rezolva această problemă?”
D-na Dorina Staicu – Director economic – ”se pot plăti din buget local, doar trebuie identificate
alte resurse”.
Dl. Consilier local Neculai Timaru – ”atunci să se ia din alte capitole și să plătim acești oameni”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu – ”să luăm din capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie”
Dl. Consilier local Gheorghe Balan – ”să nu ne împărțim în buni și în răi, faptul că nu avem astăzi
bani este pentru că nu sunt fonduri, probabil au fost cheltuiți în altă parte. Nu sunt de acord să o discutăm
politic, pentru că intrăm intr-un cerc vicios și nu mai ieșim de acolo. Trebuie să găsim resurse pe plan
local, dacă se poate să luăm din altă parte, iar în timp să ajungem la un consens”.
D-na Viceprimar Monica Anton – ”nu am pus problema ca o dispută politică, v-am rugat ca
domniile voastre, să accesați prin pârghiile politice la Ministerul de Finanțe pentru a ne da acești bani. Am
venit cu argumentul că alte primării din țară au primit banii, iar noi am primit foarte puțin față de ceea ce
am cerut. Mai mult decât atât, banii vin din cota TVA de la bugetul de stat.”
Dl. Consilier local Cătălin Drăgușanu –”privind rambursarea proiectelor europene, dacă există un
contract semnat, foarte bine făcut, întârzierea banilor rezultă din greșelile ce se depistează de către comisia
care verifică etapele respective și atunci se întârzie la plată.”
Dl.consilier local Cătălin Misăilă – ”problema nu este doar la asistenții sociali, este o problemă
generalizată, așa cum a spus dl. Primar este și la școli, și la buget. Nu poate spune dl. consilier local că la
bugetul de stat nu sunt bani pentru cei cu nevoi speciale, nu se dau că nu vor”.
D-na consiler local Ana Ioniță – nu vreau să considerați că puneți problema în mod tendențios, să
propunem un amendament și să cerem comisiei de acordare a locuințelor sociale, un raport cu datele de
identificare a persoanelor care au locuințe sociale, cu criteriile prin care s-au acordat. Să facem un
amendament la legea de acordare a locuințelor sociale, cei care nu se mai încadrează la noțiunea de
locuință socială, să încheie un contract de închiriere și să plătească chiria la prețul pieței. Spun cu toată
realitatea, dacă am 6 Mercedes-uri și am nimerit-o plătesc 50 lei/lună chirie pentru o locuință socială.
Dacă după ce a luat locuința s-a îmbogățit, a devenit patron stă cu o chirie derizorie. Să mărim chiria și să
le dăm din bani la oamenii ăștia.”
D-na Viceprimar Monica Anton – ”sunt în consens cu dvs. Am stabilit cu șeful de Gospodărie
Comunală ca în următoarele luni să facem un control la toate locuințele sociale și acolo unde criteriile
inițiale pe baza cărora s-au acordat locuințele nu se mai regăsesc, așa cum ați spus și dvs., acele persoane
nu vor mai beneficia de locuințele sociale. O să avem o situație peste 2-3 luni.”
Dl. Valeriu Andrița – președinte de ședință – dă cuvântul d-nei Daniela Coman – președintele
Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale din Piatra Neamț.
D-nei Daniela Coman – ”reprezint copii și tinerii cu dizabilități din Piatra Neamț și zonele
limitrofe. Este cea mai umilitoare perioadă pe care o trăiesc, că am ajuns să fiu în fața dvs, și să vă spun că
durerea, suferința și dizabilitatea nu are culoare politică. Nu este normal ca pentru o perioadă de 2 luni
aceste persoane să nu-și primească drepturile. Vi se pare că 540 lei/lună este o sumă imensă? știați că
avem o groază de drepturi prevăzute de lege, dar ele sunt reduse? Știați că trebuie să ne achiziționăm
medicamentele, că trebuie să ne plătim analizele medicale, că la Casa de Asigurări Sociale suntem pe lista
de așteptare de 2 ani de zile pentru orteze, proteze și pentru ce ne mai trebuie? Credeți că putem trăi cu
540 lei? Este normal ca acești bani să depindă politic? Suntem cetățeni romîni cu drepturi și obligații. Ne
plătim taxele, respectăm instituțiile statului, dovadă că 2 luni am stat decent și am așteptat. Nu am făcut
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mitinguri, nu am dat cu pietre în geamuri, nu am strigat. Se pare că această decență nu are rost. Trebuie să
emigrăm în Italia sau alte state unde persoanele cu dizabilități sunt privite cu respect, ca cetățeni? Credeți
că este vina noatră că s-au născut acești copii? Este datoria noastră de părinți să îi ajutăm și să-i sprijinim.
Multți dintre dvs nu știu câte eforturi facem să-i integrăm în învățământul de masă, să-i integrăm în centre
de recuperare, să-i angajăm ca să nu mai fie o povară a statului, să devină utili, să nu se simtă niște
cerșetori ei și familiile lor. Nu este normal ceea ce întâmplă. Suferința și boala nu are culoare politică. Ar
trebui ca acest lucru să nu țină de politic. Legea trebuie respectată indiferent ce partid este la guvernare.
Îmi pare rău că s-a ajuns la această situație și vă rog să o rezolvați. Sunt mame singure. Eu, de exemplu,
sunt mamă singură cu un copil, avem aici o mamă singură cu 2 copii bolnavi de autism. Sunt atâtea
familii. Este umilitor. Nu credeam că o să ajung aici, să arăt ca o cerșetoare. Vă mulțumesc pentru
atenție.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”vă dau dreptate 100%. Este o problemă tehnică și de legislație. Noi
am crezut că cerând banii de Guvern, după 6 luni se face rectificare de buget, așa sunt legile în România.
Am crezut că suma pe care am calculat-o și am cerut-o, că sunt banii care vi se cuvin de la guvern, că va
veni. Nu au venit toți bani. Trebuie să găsim resurse din bugetul local, asta înseamnă modificare de buget.
Dar și guvernul României ar putea da banii din fondul de rezervă, pentru că în alte părți s-au dat. Trebuie
să fiu corect și sincer. Nu spun că nu putem rezolva problema din buget, dar nu este normal să tratezi
aceleași persoane juridice după culoarea politică. Avem obligația să găsim soluții.”
Dl.consilier local Cătălin Drăgușanu – ”este inuman să aruncați vina asupra consilierilor USL și
asupra Guvernului USL. Asta faceți prin discursul dvs.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”nu am manipulat pe nimeni, noi am așteptat rectificarea de buget.
Dacă nu cunoașteți legile din țara asta, studiați-le și apoi veniți și discutăm. Am cerut prin rectificare de
buget, care se face la 6 luni. Nu mint. Am crezut că Guvernul va rezolva problema. Nu a rezolvat-o și
atunci găsim resurse. Așa cum guvernanții ne-au tăiat din bugetul nostru de la 47% la 41,5% , ar fi trebuit
să ne acorde sumele acestea. La învățământ nu ne-au dat sumele ce ni se cuvin. Banii rămân la Guvern și
folosim banii noștri din bugetul local, în loc să-i folosim în interesul local. Este datoria lor să dea banii
pentru asistenții personali, pentru că ei colectează toate taxele și impozitele.”
D-nei Daniela Coman – ”d-le Primar vă rugăm să ne sprijiniți și să ne ajutați”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”aveți dreptate 100%, eu v-am explicat ce s-a întâmplat. ”
D-nei Daniela Coman – ” începe școala avem nevoie de rechizite, domnii consilieri ar trebui să
înțeleagă”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”aveți dreptate, o să facem luăm dintr-un capitol din bugetul local. O
să găsim resurse locale”.
Asistent Personal – ” suntem o categorie care se luptă pentru supraviețuire. Îmi cer scuze că nu mă
ridic.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”am spus că nu vă dau dreptate?”
Asistent Personal – ” nonșalanța cu care dvs. ați spus că este treaba ministerului, că este treaba
celorlaltor partide, să vă rezolve problema, mi s-a părut o atitudine comodă pentru funcția dvs. de Primar.
Dumneavoastră sunteți în fruntea acestei urbi, ați fost ales Primar, ați luptat în această campanie
electorală, vă rog frumos să rezolvați problemele noastre. Este probabil o chestie de timp.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”este o problemă pe care nu o pot rezolva singur”
Asistent Personal – ” din start, de când a fost pusă problema v-ați spălat pe mâini de problemele
noastre, punându-le în spatele guvernului.”
Dl. Consilier local Gheorghe Deaconu – ”a fost un Referendum cu 22 milioane de euro. Acolo de
ce nu insistați? Acei bani se puteau aloca vouă”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”avem hotărârea de modificare a bugetului din 28 august. Acum 2
săptămâni.”
Asistent Personal – ” nu știu dacă treceți prin ce trecem noi. Acești bani de abia ajung. Când ne
sunt luați și aceștia faceți un genocid. Luați din alte surse. ”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”asta am spus până acuma. Pe 28 august s-a dat hotărârea de
rectificarea bugetului și nu aveam cum să știm până la acea dată, că nu se dau banii. Am crezut că cei de la
Guvern dau banii. Sunteți de rea credință, v-am dat dreptate și trebuie să găsim soluții să vă dăm banii.
Asta am spus eu. V-am explicat de ce s-a întârziat la plată și apoi că vom lua din alte capitole din bugetul
local.”
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Asistent Personal – ” în alte orașe persoanele cu dizabilități nu au așteptat atât de mult. S-a luat din
bugetul local și li s-au dat banii.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”În prima ședință, o să facem hotărâre, vom lua banii din alte
capitole ale bugetului.”
Asistent Personal – ”copii noștri numai pot aștepta. Nu sunt ca noi în deplinătatea facultăților
mintale așa cum suntem noi, ca să poată înțelege. Dar o să vii aduc și o să le explicați lor direct.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”O să vă rog să mergeți în față la Guvern să le spuneți lucrul ăsta. De
ce îmi spuneți numai mie?”
Asistent Personal – ”dvs sunteți autoritatea care mă reprezintă”.
Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Valeriu Andrița – Preşedinte de Şedinţă – declară închise
lucrările şedinţei.
Procesul-verbal a fost semnat de:

Dl. Valeriu ANDRIȚA – Preşedinte de şedinţă – ___________________
Dl. Vasile VIŞAN - Secretarul Municipiului – _____________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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