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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 08.10.2019 în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
 

 

În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 lit.a), art.138 alin.13-17, art.243 art.1 lit.f) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia Primarului nr.1967 din 02.10.2019, 

Primarul municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, 

consilierii fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedință sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –

Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu – 

Administrator Public, dl. Andrei Acristinei – înlocuitor Secretar General al Municipiului şi 20 

consilieri locali. Lipsește dl.consilier local Tudor Sălăvăstru. De asemenea, în calitate de invitaţi 

participă: d-na Cătălina Hizan – Director Direcția Economică, dl. Fecic Vespasian – Director Direcția 

Administrare Patrimoniu, dl. Domițian Nedeianu – Arhitectul Municipiului, d-na Ana Berea – Director 

Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, dl. Gabriel Muraru - Șef Serviciu Comunicare și Vlad 

Tudor - Șef Birou Promovare Turistică și Organizare Evenimente, reprezentanţi ai societăților 

comerciale din subordinea Consiliului local și ai mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

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

Dl. Andrei Acristinei – înlocuitor Secretar General al Municipiului supune la vot procesul 

verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2019, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. Primar Dragoș Chitic propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr.7. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot propunerea d-lui Primar 

Dragoș Chitic, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările 

și completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

I. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE: 

  
  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2019; 

           - iniţiator – Primar - Dragoș Chitic 

 2.HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general și a devizului aferent cheltuielilor 

neeligibile, din conținutul documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) a investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul: ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra 

Neamț: Strada Cetatea Neamțului, strada 1 Decembrie 1918, strada Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel 

Mare, Bulevardul Republicii, strada Mihai Eminescu, strada Orhei, zona Văleni”/cod SMIS 124828; 

         - iniţiator – Primar Dragoș Chitic 

 3.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Pompiliu Clement nr. 4, bl. 4 – teren cotă parte indiviză; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 4.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 5.HOTĂRÂRE privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil – 

teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona, 

Borș Vasile și Mazilu Nicoleta-Vasilica; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 6.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor spații din 

incinta complexului comercial Mall Forum Center; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 



 7.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Creșei 

Primii Pași”; 

         - iniţiator – Viceprimar Luminița Georgeta Vîrlan 

 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.1 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe 

anul 2019; 

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27468 din 03.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Economică; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

312 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.2 privind aprobarea devizului general și a devizului aferent cheltuielilor 

neeligibile, din conținutul documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) a investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul: ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra 

Neamț: Strada Cetatea Neamțului, strada 1 Decembrie 1918, strada Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel 

Mare, Bulevardul Republicii, strada Mihai Eminescu, strada Orhei, zona Văleni”/cod SMIS 124828;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27248 din 02.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Dezvoltare și Implemetare Programe; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

313 a Consiliului. 

  

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi 

vânzarea directă a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în 

str. Pompiliu Clement nr. 4, bl. 4 – teren cotă parte indiviză;  

 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27559 din 04.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

314 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.4 privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi 

vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27567 din 04.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 



 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Se procedează la înmânarea buletinelor de vot secret. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

315 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.5 privind dobândirea de către Municipiul Piatra Neamţ a unui bun imobil – 

teren, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate de către Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona, 

Borș Vasile și Mazilu Nicoleta-Vasilica; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27489 din 04.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

316 a Consiliului. 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.6 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unor spații din 

incinta complexului comercial Mall Forum Center; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27596 din 04.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 

Patrimoniu; 

 Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

317 a Consiliului. 

 

 Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Piatra Neamț la proiectul ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Creșei 

Primii Pași”; 

  Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr.27874 din 08.10.2019 emis de 

către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția de 

Asistență Socială; 

 Comisiile de specialitate nr.1, nr.5 și nr.6 au avizat favorabil și propun adoptarea proiectului de 

hotărâre. 

 Dl. Constantin Teodorescu – 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. 

318 a Consiliului. 

 

II.Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”avem câteva întrebări pentru domnul primar. Este vorba 

de situația creată la SC Troleibuzul SA și transportul public de persoane din municipiul Piatra Neamț. 

Vreau să spun că eu și colegii mei din grupul PSD, nu suntem de acord cu decizia d-lui primar de a nu 

plăti compensația cuvenită către SC Troleibuzul SA, fapt ce a perturbat grav acest lucru. Cetățenii 

municipiului Piatra Neamț care beneficiază de acest serviciu public de transport persoane, mai ales un 

număr de peste 2.300 de persoane, posesoare de abonamente cu gratuitate, prin Hotărâre de Consiliu 



Local dată la sfârșitul anului trecut pe categorii, pentru elevi, pensionari, veterani, persoane cu 

handicap, toate aceste persoane nu înțeleg ce se va întâmplă cu gratuitatea lor. Până acum aceasta era 

de 100%, prin suportarea sumei de 25 lei/abonament de către Primaria Piatra Neamț. Acum prin 

neplata compensației, suma de 25 lei ajunge doar pentru câteva zile de gratuitate și nu pentru o lună 

întreagă, așa cum a fost până acum. Având în vedere aceste aspecte, doresc să adresez câteva întrebări 

d-lui primar, pe care îl rog să ne și răspundă. Având în vedere faptul că temporar situația a fost 

deblocată de către Consiliul Județean, prin acordarea compensației la diferențele de pe primul 

trimestru, cei 300.000 lei, ce măsuri ați întreprins pentru a putea asigura transportul de călători corect 

și în condiții civilizate în continuare?”   

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”în primul rând, decizia de a veni astăzi cu o interpelare în ședinta de 

consiliu local, ar fi o decizie de râs, dacă nu este de plâns. Este o problemă extrem de gravă d-le 

Marghidan, pe care a generat-o chiar partidul din care faceți parte. Nu primarul decide dacă acordă sau 

nu compensație, nu primarul a decis valoarea gratuităților. Vă rog să faceți o diferențiere între 

gratuitate și compensație, pentru că sunt două lucruri total diferite. Nu v-am auzit să interveniți, înainte 

de a sista transportul de persoane vineri, la 8 grade, pe ploaie, când SC Troleibuzul SA a decis, de unul 

singur, fără să ne consulte, să reducă numărul de călătorii gratuite într-o lună, de la 30, adică o 

călătorie/pe zi dus-întors, la doar 10 călătorii. Nu v-am auzit zicând ceva în sensul ăsta. Sunteți 

consilier local, nu vă oprește nimeni și nu v-a oprit să aveți o inițiativă legislativă locală, prin care să 

reglementați aceste lucruri. Consiliul Local este cel care decide și nu Primarul. Cum vă explicați? 

Spuneați că a rezolvat Consiliul Județean problema, noroc de Consiliul Județean că altfel numai circula 

nimeni în Piatra Neamț. Dar de ce nu a rezolvat de săptămână trecută dl. Marghidan? De ce a dat acești 

300.000 lei, după ce nu mai aveau bani să alimenteze autobuzele la pompa? Cine i-a oprit să vireze 

banii joi, să deblocheze situația, să aibă SC Troleibuzul bani și să nu mai oprească transportul vineri. I-

a oprit cineva? Nu i-a oprit nimeni”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”știm foarte bine că această compensație nu mai cade în 

sarcina consiliilor județene, ci în sarcina unităților administrativ-teritoriale” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”le amestecați, eu v-am întrebat de ce nu a dat 300.000 lei joi? dar luni 

a putut să-i dea?” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”de când a intrat în vigoare ordonanța și până acum, 

Primăria Piatra Neamț a plătit vreun leu compensație?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic - ”ca să plătim compensație trebuie să existe un act adițional la 

contractul dintre A.D.I. Urbtrans și SC Troleibuzul SA. Noi nu putem plăti niște bani, pentru că cineva 

ne zice să plătim”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”a fost supusă votului plenului, modificarea de contract, 

care a fost respinsă la vot. Inițiativa a existat.” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”inițiativa a fost a conducerii primăriei, nu a fost a dumneavoastră. Eu, 

ca și primar, sunt obligat să respect deciziile consiliului local.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”dați vina pe colegii din Consiliul Local?” 

  Dl. Primar Dragoș Chitic – ”Nu dau vina pe nimeni. Eu doar spun că nu primarul decide dacă 

plătește o sumă de bani sau nu.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”dumneavostră, ca primar, ați întreprins un demers?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”mult mai multe decât știți și mult mai multe decât vreți să știți. Dacă 

în Piatra Neamț s-a circulat, vineri, la 8 grade și pe ploaie, și nu au rămas oameni în stație, să știți că 

mi se datorează în mare măsură, pentru că vineri  seara, la ora 19:30, când am citit în presă că SC 

Troleibuzul, pe lângă faptul că a luat o decizie aberantă, și nu societatea ci consiliul de administrație și 

oamenii care sunt numiți de Consiliul Județean acolo. Toți cei cinci membri ai consiliului de 

administrație sunt numiți de consiliul județean și nu de primar sau Consiliul Local Piatra Neamț. Au 

luat o decizie aberantă joi, ca de vineri dimineață să oprească transportul de persoane. Nu au 

comunicat Primăriei Piatra Neamț acest lucru. D-na director mă sună pentru orice alte probleme, dar 

pentru o problemă atât de importantă, nu s-a sinchisit să dea măcar un telefon. Și am aflat din presă. 

Am văzut că unii întreabă cum de-am aflat din presă. Așa e la Piatra Neamț, când ai o societate 

administrată de Consiliul Județean, dacă poți să faultezi orașul Piatra Neamț, o faci cu toate resursele 

disponibile. Din presă am aflat, seara, la orele 19:00, că vineri nu vom avea transport public de 

persoane. Am stat trei ore în telefon, cu dl. Rotaru, cu dl. Cucoreanu de la A.D.I. Urbtrans și s-a găsit o 

soluție de forță majoră și de avarie, să rezolvăm o măsură nedreaptă a societății Troleibuzul. Asta am 

făcut dl. Marghidan. Mai mult decât atât, bâlbâiala a continuat. S-a dat comunicat vineri, că de marți, 8 

octombrie, SC Troleibuzul reia transportul de persoane. Când de fapt l-au reluat de a doua zi, de 



sâmbătă. Dar această informație mi-a dat-o un angajat al societății sâmbătă seara. Interpelarea aceasta 

trebuie făcută în cu totul altă parte, la niște oameni care sunt responsabili că s-a ajuns la această 

situație. Am convocat și o ședință AGA, dacă nu știați. S-a anulat între timp, pentru că sâmbătă s-a 

reluat transportul de persoane. Am spus că la orice oră din sâmbătă sau duminică sunt prezent să 

rezolvăm această problemă. Am discutat și astăzi cu dl. Rotaru, care este colegul dumneavoastră de 

partid și să știți că este foarte nemulțumit dl. Rotaru. Nu mi-a reproșat mie lucru ăsta. Reproșează 

altora, cu care eu nu sunt coleg de partid. Dl. Rotaru chiar vrea să iasă din A.D.I Urbtrans, pentru că s-

a săturat de bătaia asta de joc privind transportul public de persoane din Piatra Neamț și din comunele 

limitrofe”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”tot nu am înțeles ce măsuri ați luat, în afară de discuțiile 

purtate”. 

  Dl. Primar Dragoș Chitic - ”dar v-am spus. Ce măsuri vreți să înterprind mai mult de atât. Vreți să 

dau niște bani, pentru care astăzi nu am o bază legală să îi dau? Nu există o hotărâre de consiliu local 

să îi dau.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”solicităm în următoarea ședință, sau facem una 

extraordinară și punem pe ordinea de zi acea hotărâre de consiliu local care a picat”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dar nu vă oprește nimeni să aveți o inițiativă legislativă în sensul 

acesta. Dați câți bani vreți la SC Troleibuzul, dacă vreți să acoperiți din banii pietrenilor, care și așa nu 

îi avem. 8 miliarde pe lună? O gaură neagră la o societate, în care Consiliul Județean are 98%? Nici o 

problemă.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”cum vedeți rezolvarea acestei situații, având în vedere 

faptul că dacă SC Troleibuzul nu va mai furniza serviciul public de persoane, sunt puse în pericol mai 

multe probleme legate de transportul ecologic din Piatra Neamț”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dl. Marghidan, uitați cum văd eu rezolvarea acestei probleme: noi 

avem un reprezentant în A.D.I. Urbtrans pe dl. Consilier local Adrian Ciobanu. Eu vă propun pe 

dumneavoastră, prin dispoziție de Primar, să fiți reprezentantul primăriei în A.D.I. Urbtrans și să vă 

ocupați să rezolvati această problemă. Sunteți de acord? Eu nu pot să fiu acolo. Vă propun pe 

dumneavoastră, aveți dreptul să fiți”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”puneți-mă primar și rezolv situația”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu pot să vă pun primar. Eu vă pun ce îmi permite legea”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”această rezolvare stă în mâinile colegului nostru?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”binențeles, pentru că puteți să ne prezentanți o situație reală de la SC 

Troleibuzul.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”dumneavoastră cunoașteți situația reală?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu, nu o știu. Noi nu avem acces la SC Troleibuzul. Dacă mergeți 

dumneavoastră, v-ați implica și ați vedea de ce cer 8 miliarde compensație și ne-ar mulțumi pe toți cei 

6 primari, nu numai pe cel din Piatra Neamț. Ați spune acolo că SC Troleibuzul are 5 membri în 

Consiliu de Administrație, care iau peste 2.000 lei/lună, adică peste 100 de milioane vechi pe lună. Îmi 

acceptați propunerea?” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”da” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”atunci voi emite o dispoziție de primar, prin care vă nominalizez pe 

dumneavostră și veniți cu propuneri în Consiliul Local”. 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”spuneți-mi opinia dumneavoastră, dacă nu vedeți o 

rezolvare, legată de proiectele afectare de această situație”. 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”opinia mea, este că noi, primăria Piatra Neamț, depunem și semnăm. 

Consiliul Județean, cel care are cele două proiecte pe transportul public de persoane, pe care i le-am 

pus noi pe tavă, pentru că trebuia ca noi să fim aplicantul principal, poate nu știți lucrul ăsta, când a 

apărut ghidul de finanțare, singurul care putea să aplice era unitatea administrativ-teritorială. Am avut 

disponibilitatea la discuții, m-am întâlnit la Consiliul Județean cu conducerea de acolo și au spus că nu 

este corect, fiindcă este societatea consiliului județean și să aplice ei. Am spus că nu am nici o 

problemă și că le dau tot concursul să facă lucrul acesta. S-a dus, s-a intervenit, nu știm cum, s-a 

modificat ghidul și a apărut că aplicantul poate fi consiliul județean, iar unitatea administrativ-

teritorială Piatra Neamț să fie partener. Și iată că s-a ajuns să avem două proiecte depuse pentru 

autobuze, dar numai aud nimic despre ele. Noi semnăm la Primăria Piatra Neamț proiecte europene 

unul după altul, aproape în fiecare săptămână. Credeți că vor fi atrași acei bani de către consiliul 

județean? Eu am rețineri că sunt competenți și că au depus proiecte de calitate care să poată atrage 

finanțare. O să vedem, nu suntem în aceeași situație. Nu o să propun niciodată o decizie care să 



afecteze atragerea de fonduri europene în Piatra Neamț. Eu sper să avem până la urmă cele 41 de 

autobuze și sper totodată că societatea căreia îi vor fi atribuite, să nu funcționeze cu 8 miliarde de lei 

pierdere pe lună, pentru că este absurd să ai pierderea de 800.000 lei/lună. Acolo este ineficiență, 

administrare necorespunzătoare și lipsă de interes din partea acționarului majoritar care este consiliul 

județean.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”acuzați managementul defectuos din trecut al societății 

Troleibuzul?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”din trecut și din prezent” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”cât ați fost președintele A.D.I. Urbtrans ați semnalat 

eventualele probleme de management?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”aici faceți o mare eroare. Una este să fii președintele A.D.I. Urbtrans 

și alta e să fii directorul general. Eu am fost directorul general al A.D.I. Urbtrans, cel care execută ce 

decide adunarea generală a asociaților, iar președinte al A.D.I. Urbtrans am fost înainte de anul 2012, 

în momentul în care compensația aceasta nu era la acest nivel și nu se punea problema unor deficiențe 

la SC Troleibuzul și în momentul în care trasportul public de persoane funcționa foarte bine.Nu mă 

întoarceți cu 7 ani în urmă, când era o cu totul altă situație. Suntem în anul 2019 și avem această 

problemă acum. Nu vă supărați, dar din 2016 și până acum, ca să vorbim de actualul consiliu județean, 

Consiliul Județean Neamț a dat 8 miliarde /lună și nu am auzit niciodată să spună că nu este în regulă. 

A dat lună de lună 800.000 lei la societatea SC Troleibuzul.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”vă doriți acordarea acestei compensații din partea 

Consiliului Local Piatra Neamț, din partea Primăriei Piatra Neamț?” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”dl. Marghidan eu doresc să respect legea și dacă este să dăm niște 

bani care să asigure un transport de calitate în Piatra Neamț, vreau să fiu sigur că acea sumă de bani pe 

care o dăm este o sumă reală și corectă și nu o sumă determinată de altcineva. Așa mi se pare corect. 

Mi se pare corect să avem dreptul la un audit acolo, să stabilim noi care este diferența între venituri și 

cheltuieli, pentru că acolo se întâmplă lucruri ciudate, nu vreau să ascundeți lucrul acesta,  și o spun 

mulți din cei care au avut acces acolo. Să nu intrăm în aceste subiect și aceste detalii. Acei 800.000 

lei/lună pot fi lejer reduși la o treime sau la un sfert și atunci vorbim despre cu totul alte sume, care 

probabil și le va permite și bugetul local.” 

 Dl. Consilier local Victor Marghidan – ”vă mulțumesc” 

 Dl. Consilier local Cătălin Misăilă – ”am făcut o solicitare către societățile din subordinea 

primăriei și să o discutăm răspunsurile în ședinta de consiliu local, ca să nu pățim la fel ca și la SC 

Troleibuzul SA” 

 Dl. Primar Dragoș Chitic – ”nu o să pățim niciodată, vă spun eu” 

 

 

  Nemaifiind alte probleme de discutat, dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

 

Procesul – verbal a fost semnat de: 

 

 

Dl. Constantin Teodorescu – Preşedinte de Şedinţă – SS INDESCIFRABIL 

 

D-na Oana Sârbu – Secretarul General al Municipiului – SS INDESCIFRABIL 
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