CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Nr.599 din 09.01.2013
F- SAPL- 03
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 08.01.2013 în şedinţă de îndată 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, cu modificările și completările ulterioare,
prin DISPOZIŢIA Primarului nr.8 din 04.01.2013, modificată prin Dispoziția nr.14 din 08.01.2013,
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 Victor
Chitic, d-na Viceprimar –Monica Anton, dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului şi 20 de
consilieri locali, care au fost aleşi. La ședință nu participă dl. Cătălin Drăgușanu, întrucât și-a
prezentat demisia din funcția de consilier local, asupra căreia se va pronunța Consiliul Local în
prima ședință ordinară. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: dl. Vasile Vișan - Consultant
administrație publică, dl. Bogdan Pușcașu – Administrator Public, d-ra Simona Varganici –
Direcția Economică, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Management Integrat, dl.
Vlad Tudor – Purtătorul de cuvânt al Primarului, d-na Oana Sârbu - Șef Serviciul Administra ție
Publică 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 Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, conform Dispoziţiei
nr.8 din 04.01.2013, precizând că proiectul de hotărâre nr.4 a fost introdus pe ordinea de zi, prin
dispoziția nr.14/08.01.2013.
Dl. Consilier local Constantin Teodorescu prezintă următorul amendament: ”scoaterea de pe
ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.372 din 12.12.2012
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2013 , până la apariția Ordonanței de
Guvern”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ” în primul rând nu știm dacă ordonanța va apărea mâine și
când va apărea în Monitorul Oficial, în al doilea rând este un blocaj, pentru că nu se încasează nimic
la Direcția de Taxe și Impozite și asta înseamnă și blocarea funcționării primăriei și în al treilea
rând sunt blocați și agenții economici care au nevoie de adeverințe, ca să-și desfășoare activitatea.
Din punctul meu de vedere, dar și din punct de vedere juridic, dacă sunteți din USL, cum a spus și
dl. Dragnea și dl. Ponta, în momentul de față, azi, această decizie este obligatorie și trebuia luată
după data de 27 decembrie, când s-a dat Hotărârea de Guvern. Noi am întârziat cu ea și de asta este
necesar să o facem, pentru că am blocat activitatea primăriei și a agenților economici din municipiu.
După ce o să apară Ordonanța de Urgență, o să rediscutăm, dar d-voastră aveți libertatea să nu
votați și noi avem libertatea să vă spunem că faceți abuz în serviciu. Putem merge și la plângeri
penale. Acum o să vă prezentăm o situație, să vedeți că impactul bugetar, față de reducerile pe care
le-am avut și impactul bugetar față de populație este nesemnificativ. Reducerile bugetare care le-am
avut în ultimii 3 ani sunt majore. Dl. Secretar Florin Fecic o să vă prezinte situația și apoi o să
rediscutăm.”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”procedural, retragerea de pe ordinea de zi
aparține doar inițiatorului, deci nu puteați avea această inițiativă”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”eu pot să o am, dar nu vreau pentru că legea mă obligă. Eu
sunt obligat de lege, nu că vrea Ștefan. Să nu o mai dăm în politic și să spunem adevărul oamenilor.
Legea este obligatorie. Aici este vorba de o indexare și nu de o majorare, care s-a făcut din 1990
încoace. Acum Guvernul ar fi vrut să lase la latitudinea primarilor să facă acest lucru. Foarte bine.
N-a făcut-o până astăzi, când este ședința de consiliu, dacă o s-o facă de mâine și apare în
Monitorul Oficial, o să putem rediscuta. Să vedem impactul bugetar, să vedem ce impact are asupra
populației, dacă aceasta poate să suporte indexarea.”
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Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”după cum bine știți partea de venituri a
bugetului local se compune în principal din partea de taxe și impozite și din cota de impozit pe
venit. Legat de taxe și impozite, acestea nu au fost majorate în ultimii 6 ani, iar ultima indexare,
conform Codului Fiscal, a fost acum 3 ani. Partea de cotă din impozitul pe venit, conform legii
finanțelor publice locale, din 2006, ne reveneau 47%. Acest procent a fost redus succesiv prin 2
ordonanțe de urgență, în 2010 și 2011”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”vă spun date de Guvernul Boc. Eu nu fac politică, fac
administrație publică. Guvernul Boc ne-a redus de 2 ori cota din impozitul pe venit. Nu Guvernul
Ponta.”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”Acest procent a fost redus succesiv prin 2
ordonanțe de urgență, în 2010 și 2011, până la 41%. În cifre, în lei, această reducere înseamnă o
pierdere pe partea de venituri, de circa 9.300.000 RON. Pe de altă parte, prin aplicarea HG nr.1309
privind indexarea taxelor și impozitelor, se poate estima un plus de 1.100.000 lei, nici pe de parte nu
se apropie de partea de reduceri. Dacă vorbim de impactul asupra cetățenilor, am calculat câteva
exemple: pentru un apartament de 2 camere de cca 50 mp, pentru anul trecut impozitul era de 40 lei,
prin aplicarea indexării cu rata inflației, impozitul va fi anul acesta de 46 lei. Este un plus de 6 lei,
deci 50 de bani pe lună. Ținînd cont că impozitul auto rămâne nemodificat, o familie cu un
apartament și cu un autoturism va plăti 6 lei în plus pe an. Pentru un apartament de 3 camere, plusul
este de 9 lei. ”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”adică 75 bani pe lună. Dacă credeți că aceste indexări sărăcim
populația din Piatra Neamț, mă înșel. Impactul bugetar pentru funcționari și proiecte europene, dar
nu o dau în politic, am s-o fac altădată, când avem blocaj clar la guvernul României, pentru că nu ni
se respectă termenul de returnare al banilor europeni, bani proprii, avem în jur de 180 miliarde lei la
guvern, sunt banii primăriei Piatra Neamț, care nu sunt returnați. Probabil o să facem notificări, o să
ajungem în instanță, pentru că se face un blocaj politic și cetățenii din Piatra Neamț nu au nici o
vină că se întâmplă asta. Iar acum este lege dată, să nu mai vorbim politic, ci administrativ. Dacă
vreți să avem numai dispute este problema d-voastră. Guvernul Boc, le-a redus, n-am spus că
guvernul USL. Guvernul USL a dat HG care ne obligă să majorăm cu 16 %, impactul este numai de
11 miliarde lei, piederile au fost de 93 miliarde lei. Impactul asupra popula ției este de 50 bani/lună
sau 75 de bani pentru apartamentele cu 3 camere.”
Dl.consilier local Ion cazacu – ”dacă înțelegem bine venitul suplimentar este de 11
miliarde?”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”da, 1.100.000 lei”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”în momentul de față, azi, când este ședința, ne obligă legea.
Peste 3, 7 zile când apare ordonanța, care lasă la latitudinea primarilor, este altceva și atuncea se
poate rediscuta. Dar cred că indexarea cu 50 de bani sau 75 de bani pe lună nu este îngrozitor.
Deocamdată trebuie să aplicăm legea. Logica d-voastră este să spuneți că Ștefan v-a mărit taxele și
impozitele și v-a nenorocit. Din moment ce vreți să scoatem de pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre care are un impact minor. Legea ne obligă să o facem, este un blocaj la taxe si impozite, atât
la nivelul primăriei, cât și la nivelul funcționării societăților comerciale, a agenților economici, care
au nevoie de adeverințe pentru a-și desfășura activitatea economică.”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”pentru a participa la licitații și pentru a face
tranzacții, totul este blocat.”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ” și primarul Iașiului a spus că este obligat să mărească taxele
și impozitele. Și dl. Dragnea a spus că trebuie respectată legea. Să fim corecți. Dacă ave ți alte
propuneri să le faceți. La noi veniturile sunt nesemnificative, 11 miliarde față de 93 miliarde, pe
care le-am pierdut. Avem proiecte europene și trebuie să le finalizăm, ne trebuie resurse financiare.
Probabil nu o să le avem atâta timp cât guverul este în opoziție cu primăria Piatra Neamț”
Dl.consilier local Vasile Popescu – ” procentul de reducere al taxelor și impozitelor pentru
cei care plătesc până la 31 martie se poate mări față de 10%? Legea ne dă voie?”
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”știu că este maxim 10%”.
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ”este de maxim 10%”.
Dl. Consilier local Ion Cazacu – ”dacă legea permitea, una este să am banii și pot face un
mic business”.
Dl.Primar Gheorghe Ștefan – ”dacă vă aduceți aminte am spus că este criză și pentru
societățile comerciale și nu am avut până acuma reduceri la societăți, ci numai la persoane fizice.
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Anul trecut am făcut reduceri și pentru persoanele juridice, pentru că fiind criză economică să creăm
și lor un avantaj, de maxim 10%. Interesul nostru ar fi ca societățile comerciale să aibă cât mai mult
de lucru, cât mai mulți angajați, pentru că impozitul din venit este mai mare. Dacă în Piatra Neamț
sunt foarte mulți angajați, vin la primărie mai mulți bani. E cota de 41,75%, înainte era de 47%. Cu
cât sunt mai mulți angajați în Piatra Neamț, cu atât mai mul ți bani ne intră și nouă la buget. De
aceea am zis că le creăm facilități societăților comerciale, ca ei să poate angaja mai mul ți oameni și
o parte din venituri de întorc la primărie.”
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă propune aprobarea ordinei de zi, cu completările şi
modificările ulterioare, care a fost aprobată cu 12 voturi PENTRU și 10 voturi IMPOTRIVĂ (d-na
consilier local Silvia Baidan, dl. Consilier local Gheorghe Balan, dl. Consilier local Ion Cazacu, d-na
Consilier local Ecaterina Iliesi, d-na Consilier local Ana Ioniță, dl. Consilier local Victor Marghidan,
dl. Consilier local Vasile Popescu, d-na Consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local
Constantin Teodorescu, dl. Consilier local Neculai Timaru).
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.372/12.12.2012 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale;
Inițiator - Primar Gheorghe Ștefan
2. HOTĂRÂRE privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din bugetul local pe
anul 2012, prin excedentul bugetului local pe anul 2012;
Inițiator - Primar Gheorghe Ștefan
3. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2013, a excedentului bugetar înregistrat la data de
31.12.2012;
Inițiator - Primar Gheorghe Ștefan
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – prezintă Consiliului Local proiectul de hotărâre
nr.4 introdus pe ordinea de zi prin Dispoziția Primarului nr.14/08.01.2013.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului propus de către Instituția Prefectului –
Județul Neamț;
Inițiator - Primar Gheorghe Ștefan
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.1 pentru modificarea HCL nr.372 din 12.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, pe anul 2013;
Dl Primar Ghoerghe Ștefan – ”vă atrag atenția că trebuie votată și în cazul în care nu vreți să
votați faceți un abuz în serviciu și puteți fi acționați în instanță, în penal. Votați cum credeți.”
D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat, care a
fost aprobat cu 15 voturi PENTRU, 4 voturi ÎMPOTRIVĂ ( d-na consilier local Ana Ioni ță, dl.
Consilier local Gheorghe Balan, dl.consilier local Victor Marghidan, d-na consilier local Silvia
Baidan) și 3 voturi ABȚINERE (d-na consilier local Aurelia Simionică, dl.consilier local Neculai
Timaru, d-na consilier local Ecaterina Iliesi).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 1 a Consiliului.
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.2 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2012,
prin excedentul bugetului local pe anul 2012;
D-na Ana Monda– 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. 2 a Consiliului.
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.3 privind utilizarea în anul 2013, a excedentului bugetar înregistrat la data de
31.12.2012;
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D-na Ana Monda– 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. 3 a Consiliului.
D-na Ana Monda– Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de
hotărâre nr.4 privind aprobarea Protocolului propus de către Instituția Prefectului – Județul Neamț;
Dl. Consilier local Ion Cazacu – ” ce prevede acest protocol?”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ” este vorba de un spațiu al prefecturii de la
mall. În 2009, tot prin protocol s-a dat acel spațiu. Acum spațiul este al SC CMI Urban SA și
trebuie încheiat un protocol între SC CMI Urban SA și prefectură, protocol aprobat de către
Consiliul Local. Practice este o prelungire. Este vorba de spațiile prefecturii de la mall”.
Dl. Primar Gheorghe Ștefan – ”este vorba de reducerea cu 10.000 lei/lună a plății prefecturii
către SC CMI Urban SA ”
Dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului – ” se referă la cheltuielile de întreținere”
Dl. Primar Gheorghe Ștefan – ”este protocolul propus de prefect și nu de noi. Noi îl
supunem aprobării”.
D-na Ana Monda– Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, care a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
NR. 4 a Consiliului.
Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Ana Monda – Preşedinte de Şedinţă – declară
închise lucrările şedinţei.

Procesul-verbal a fost semnat de:
D-na Ana MONDA – Preşedinte de şedinţă – SS INDESCIFRABIL
Florin FECIC – Secretarul Municipiului – SS INDESCIFRABIL

MN/MN/2 ex.Ds.I
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