
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.  33160 din 02.10.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 28.09.2012 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.1767 din 27.09.2012, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii fiind invitaţi la 
şedinţă.

La şedintă sunt prezenţi: dl. Viceprimar – Dragoş Victor Chitic,   d-na Viceprimar – Anton 
Monica, dl. Secretar al Municipiului – Vasile Vişan,  dl. Administrator Public - Bogdan Puşcaşu şi 
20 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipseşte motivat: dl. consilier local Cătălin Drăgușanu.  De 
asemenea,  în calitate de invitaţi participă: d-na Lucica Popârda – Director Direcția Dezvoltare și 
Implementare Proiecte, dl. Cătălin Curalariu - Șef Birou Gospodărie Comunală, d-ra Simona Monica 
Varganici  -  Șef  Serviciu  Buget,  Contabilitate,  dl.  Gabriel  Muraru – Şef Serviciu Comunicare  şi 
Management Integrat,  dl. Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, d-na Oana Sârbu – Şef 
Serviciu  Administraţie  Publică, dl.  Dragoș  Ștefan  –  Consilier  juridic  Aparatul  Permenent  al 
Cobsiliului Local, directori ai societăţilor comerciale din subordinea consiliului local şi reprezentanţi 
ai mass-mediei scrise şi audiovizuale.

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

D-na  Luminița  Vîrlan–  Preşedinte  de  Şedinţă  propune  introducerea  pe  ordinea  de  zi  a 
proiectului  de hotărâre nr.4 privind aprobarea repartizării  unei locuințe  proprietatea municipiului 
Piatra Neamț, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi;

D-na  Luminița  Vîrlan–  Preşedinte  de  Şedinţă  prezintă  proiectul  ordinii  de  zi,  conform 
Dispoziţiei nr. 1767 din 27.09.2012, împreună cu proiectl de hotărâre nr.4;

D-na  Luminița  Vîrlan–  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 rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 
2012;
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

2.HOTĂRÂRE  privind încheierea unor parteneriate;
               - iniţiator – Viceprimar Monica ANTON

3.HOTĂRÂRE   privind participarea  Municipiului  Piatra  NeamȚ în cadrul  Programului 
Operațional Regional Axa 1 –  Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de 
creștere – Domeniul Major de Intervenție 1.2. ”Sprijinirea investițiilor în eficiență energetică a 
blocurilor de locuințe”; 
               - iniţiator – Viceprimar Dragoș CHITIC

D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre 
nr.4 introdus pe ordinea de zi.

4.HOTĂRÂRE  privind aprobarea repartizării unei locuințe proprietatea municipiului Piatra 
Neamț;

- iniţiator – Viceprimar Monica ANTON
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            D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.1 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2012;

D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat 21  voturi PENTRU și 1 vot ABȚINERE (dl. Consilier 
local Daniel Chirilă). 

Dl. Consilier local Daniel Chirilă întreabă dacă se pot da banii asitenților personali pe 3 luni?
D-na Deputat Mihaela Stoica intervine spunând că suma de bani alocată din bugetul local 

pentru salariile asistenților personali și pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap grav nu va mai 
fi recuperată de la Guvern. Banii din bugetul local ar trebui cheltuiți în interesul comunității locale, 
iar Guvernul să trimită banii pentru persoanele cu dizabilități. Drept pentru care, roagă consilierii 
locali  USL  să  facă  demersuri  la  Guvern  pentru  a  primi  banii  necesari  plății  salariilor  și 
indemnizațiilor.

Dl. Consilier local Daniel Chirilă menționează că și persoanele cu dizabilități sunt cetățenii 
municipiului Piatra Neamț și să nu se mai facă referire la partidele politice.

D-na Deputat Mihaela Stoica subliniază că numai la Referendumul național din 29 iulie 2012 
s-au cheltuit 22 milioane euro, bani care ar fi putut fi folosiți altfel.

D-na consilier local Aurelia Simionică intervine spunând că alianța USL a fost informată de 
situația de la Piatra Neamț și au promisiuni de la dl. Ponta că problema se va rezolva.

D-na Deputat  Mihaela  Stoica  subliniază  faptul  că  dacă  se va da toată  suma restantă  din 
bugetul local, Guvernul nu va mai trimite banii pentru persoanele cu handicap.

D-na consilier local Aurelia Simionică intervine spunând că este cu caracter de urgență.
D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă roagă consilierii locali să nu mai poarte discuții  

cu conotații politice.
D-na Viceprimar Monica Anton menționează că astăzi  a  aflat  că s-au făcut  demersuri  la 

Guvern pentru a se da banii. Pentru moment să se aloce suma pentru o lună de zile persoanelor cu 
dizabilități și să așteptăm restul de la Guvern.

D-na Deputat Mihaela Stoica propune să se dea salariile și indemnizațiile pentru o lună și să 
vedem dacă Guvernul trimite și restul de bani cuveniți acestor persoane.
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 291   Consiliului.  

D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 
hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate;

D-na Luminița Vîrlan– 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. 292   Consiliului.  

D-na  Luminița  Vîrlan–  Preşedinte  de  Şedinţă  –  supune  dezbaterii  Consiliului  Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind participarea Municipiului Piatra NeamȚ în cadrul Programului 
Operațional Regional Axa 1 –  Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de 
creștere – Domeniul Major de Intervenție 1.2. ”Sprijinirea investițiilor în eficiență energetică a 
blocurilor de locuințe”; 

D-na Luminița Vîrlan– 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. 293   Consiliului.  

D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul 
de hotărâre nr.4 privind aprobarea repartizării unei locuințe proprietatea municipiului Piatra Neamț;

D-na Luminița Vîrlan–Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu 
amendamentul aprobat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi
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  Dl.consilier local Daniel Chirilă propune ca ancheta socială în aceste cazuri să fie la fel ca și 
cea de la ajutorul social.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 294   Consiliului.  

  Nemaifiind alte probleme de discutat, D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă – declară 
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:

D-na Luminița Vîrlan– Preşedinte de Şedinţă

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului 

MN/MN
2 ex.Ds.I
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