
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.5861 din 20.02.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 16.02.2012 în şedinţa extraordinară
a 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, prin DISPOZIŢIA nr.264 din 15.02.2012, 
completată prin DISPOZIŢIA nr. 281 din 16.02.2012, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.

La  şedintă  sunt  prezenţi:  dl.  Primar  -  Gheorghe Ştefan,  dl.  Viceprimar  –  Dragoş  Victor 
Chitic, d-na Viceprimar Ana Monda, dl. Secretar al Municipiului – Vasile Vişan,  dl. Administrator 
Public - Bogdan Puşcaşu şi 19 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.consilier local 
Cristian Theodor Cobzaru, dl.  Consilier  local Gheorghe Dumitreasa.  De asemenea,  în calitate de 
invitaţi  participă:  d-na  Dorina  Staicu  –  Direcţia  Economică,  dl.  Gabriel  Muraru  –  Şef  Serviciu 
Comunicare şi Management Integrat, dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, d-ra Oana 
Catzaiti – Şef Serviciu Administraţie Publică,  dl. Dragoş Ştefan – 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.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan – Preşedinte  de Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  
conform DISPOZIŢIEI  nr.  264  din  15.02.2012,  modificată  prin  DISPOZIŢIA  nr.  281  din 
16.02.2012.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – 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 modificarea HCL nr. 87/12.03.2010;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan

2. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 309/25.06.2009;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan

3. HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 424/24.09.2009, a HCL nr. 109/26.03.2010 şi a 
HCL nr. 30/26.01.2011;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan

4. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru administrarea patrimoniului municipiului Piatra 
Neamţ;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan

5. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 454/29.10.2009;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan
           D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă –    prezintă  Consiliului Local 
proiectele de hotărâre introduse pe ordinea de zi, prin Dispoziţia nr.281 din 16.02.2012:

6. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan

7. HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor 
fiscale locale pentru persoanele beneficiare de servicii de asistenţă socială în anul 2012;
                       - iniţiator Primar- Gheorghe Ştefan
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D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind modificarea HCL nr. 87/ 12.03.2010;
Dl.consilier local Viorel Chirilă – “suprafaţa de teren de 3,5 h,  cu care se vrea a se majora 

capitalul social la SC Perla Invest SRL, va intra în proprietatea societăţii?”
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – “terenul este deja în capitalul social al SC Perla 

Invest  SRL.  În  momentul  în  care  s-a  făcut  majorarea  capitalului  social  cu  terenul,  s-a  luat  în 
considerare  valoarea  de  inventar  a  terenului.  În  evidenţele  noastre,  valoarea  de  inventar  s-a 
transformat în participaţie la capitalul social. Potrivit legii, la majorarea de capital este obligatoriu 
efectuarea  unei  expertize  de  evaluare  şi  aceasta  reprezintă  valoarea  reală,  cu  care  se  majorează 
capitalul social. Această etapă a fost sărită iniţial.  Registrul Comerţului a cerut evaluarea, iar SC 
Perla Invest SRL a făcut expertiza de evaluare.  Dacă valoarea de inventar a terenului era de 11 
milioane la noi în evidenţe, valoarea rezultată în urma evaluării a fost de 3,8 milioane,  4 milioane.  
Majorarea efectivă de capital social este de 3.882.000 lei. S-a creat o discrepanţă, participaţia la noi 
era de 11 milioane, iar la Registrul Comerţului de 3,8 milioane. Trebuie să ne punem de acord pentru 
că  diferenţa  aceea  apare  nejustificată  şi  atunci  trebuie  să  ne  însuşim evaluarea  făcută  şi  putem 
explica diferenţa dintre valoare de inventar şi cea rezultată în urma evaluării.”

Dl.consilier local Viorel Chirilă – “aici mi se pare corect. Ce nu mi se pare corect este că o 
suprafaţă foarte mare de teren din ştrandul municipiului, aparţine unei societăţi private a Consiliului 
Local. Având în vedere că în ştrand s-au vândut către societăţi private 3 suprafeţe de teren, este 
posibil  ca SC Perla Invest SRL să facă vânzări  de terenuri  în ştrand. Ar trebui să hotărâm prin 
Consiliul Local ca societatea să nu înstrăineze terenul pe care îl are în proprietate.”

Dl.consilier  local  Liviu  Negelschi  –  “Societatea  Consexpert  are  abilitare  de  la  Registrul 
Comerţului?”.

Dl.  Vasile  Vişan  – Secretarul  Municipiului  –  “Nu Registrul  Comerţului  dă abilitarea,  ci 
trebuie să fii membru ANEVAR .”

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat, care a fost aprobat cu 16 voturi PENTRU şi 5 voturi ABŢINERE (dl. Consilier Local Viorel 
Chirilă, dl. Consilier Local Liviu Negelschi, d-na Consilier Local Aurelia Simionică, dl. Consilier 
Local Neculai Tănase şi dl. Consilier Local Neculai Timaru).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 29   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind  modificarea HCL nr. 309/25.06.2009;

D-na Consilier local Aurelia Simionică – “ Am o întrebare legată de proiectele nr.2 şi nr.6. 
Având în vedere HCL nr.309, de unde se face finanţarea pentru majorarea capitalului social? Prin 
HCL nr.309, majorarea s-a făcut prin subvenţia alocată de Ministerul Turismului, în materiale am 
găsit că acum finanţarea se face cu bani din bugetul local.”

Dl. Bogdan Puşcaşu – Administrator Public – “ Iniţial această alocare a fost aprobată prin 
Consiliul Local, cu fonduri de la Ministerul Turismului, bani ce au fost folosiţi conform destinaţiei. 
Exerciţiul bugetar s-a încheiat şi numai putem reveni la anul 2009. Am renunţat la a face diferenţa 
de majorări şi o facem în acest moment”.

D-na Consilier local Aurelia Simionică – “deci majorăm cu bani de la bugetul local şi pentru 
proiectul nr.2 şi pentru proiectul nr.6, ca să întregim suma aprobată prin HCL nr.309”.

Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – “La proiectul nr.2 nu este vorba de majorare de 
capital. Este vorba de modificarea hotărârii, care avea o anumită sumă la valoarea din anul fiscal 
respectiv.”
D-na Consilier local Aurelia Simionică – “Vărsarea de 3.519.000 lei s-a făcut prin Minister?”
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – “Prin minister am avut rectificarea de buget local, deci  
banii au intrat în bugetul local.”

D-na Consilier local Aurelia Simionică –“Din bugetul local se va suporta doar diferenţa?”
Dl. Vasile Vişan – Secretarul Municipiului – “Da”.
Dl.Primar Gheorghe Ştefan – “De ce mai întrebaţi dacă deja ştiţi răspunsul?”
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D-na Consilier local Aurelia Simionică – “Este şedinţă extraordinară şi nu am avut timp să 
studiem materialele.”

Dl.Primar Gheorghe Ştefan –“Pentru că vă faceţi campanie electorală”.
Dl.consilier local Viorel Chirilă –“Toţi ne facem campanie electorală. Sunt multe proiecte de 

hotărâri  legate  de capitalul  social  al  SC Perla  Invest  SRL şi  le-am primit  acum o oră.  Nu este 
corect”.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat,  care a  fost  aprobat  cu 16 voturi  Pentru şi  5  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Viorel 
Chirilă,  dl.  Consilier  local Liviu Negelschi,  d-na consilier  local Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier 
local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 30   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind  revocarea HCL nr. 424/24.09.2009, a HCL nr. 109/26.03.2010 şi a 
HCL nr. 30/26.01.2011;

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat,  care a  fost  aprobat  cu 16 voturi  Pentru şi  5  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Viorel 
Chirilă,  dl.  Consilier  local Liviu Negelschi,  d-na consilier  local Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier 
local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 31   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de  hotărâre  nr.4 privind  unele  măsuri  pentru  administrarea  patrimoniului  municipiului 
Piatra Neamţ;

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – 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. 32   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.5 privind modificarea HCL nr. 454/29.10.2009;

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – 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. 33   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.6 privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest S.R.L.;

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
iniţiat,  care a  fost  aprobat  cu 16 voturi  Pentru şi  5  voturi  Împotrivă  (dl.  Consilier  local  Viorel 
Chirilă,  dl.  Consilier  local Liviu Negelschi,  d-na consilier  local Aurelia  Simionică,  dl.  Consilier 
local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai Timaru).
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 34   Consiliului.  

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul  de hotărâre nr.7  privind privind stabilirea procedurii  de acordare a înlesnirilor  la plata 
creanţelor fiscale locale pentru persoanele beneficiare de servicii de asistenţă socială în anul 2012;

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – 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. 35   Consiliului.  
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Nemaifiind  alte  probleme  de  discutat,  d-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan –  Preşedinte  de 
Şedinţă – declară închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Georgeta Luminiţa VARLAN – Preşedinte de şedinţă – SS Indescifrabil

Dl. Vasile VIŞAN – Secretarul Municipiului – SS Indescifrabil

MN/MN
2 ex.Ds.I
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