
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ
Nr.4512 din 06.02.2012
F- SAPL- 03

PROCES  -  VERBAL  
Încheiat astăzi 03.02.2012 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.171 din 30.01.2012, 
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 17 consilieri locali, care au fost aleşi. Lipsesc motivat: dl.consilier local 
Cristian Theordor Cobzaru, dl.consilier local Nistor Stejărel Dumitru, dl.consilier local Vasile Ouatu 
Vasile, dl.consilier local Neculai Timaru.  De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Dorina 
Staicu – Direcţia  Economică,  dl.  dl.  Gabriel  Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi Management 
Integrat,  dl.  Vlad  Tudor  –  Purtătorul  de  cuvânt  al  Primarului,  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  19 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.171 din 30.01.2012.

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 adoptarea bugetului general al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2012;
                - iniţiator –  Primar Gheorghe Ştefan
                       
            D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind  adoptarea bugetului general al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 
2012;

Dl. Consilier Local Viorel Chirilă – “am prezentat un amendament privind rezolvarea unor 
probleme, pe care le considerăm foarte urgente. În primul rand este vorba de grădiniţa din Speranţa, 
pentru că acolo trăiesc foarte mulţi tineri, care au copii mici de grădiniţă. Unii au venit în audienţă la 
mine şi mi-au spus că şi-ar dori să fie pusă în funcţiune, pentru că toţi vin cu copiii la grădiniţele din 
oraş, acestea fiind deja aglomerate. Punerea în funcţiune a grădiniţei ar rezolva această problemă. Nu 
am date suficiente privind şcoala din Speranţa, trebuie făcut un studiu pentru a vedea dacă şcoala ar 
fi de utilitate.

Totodată sunt anumite străzi în Piatra Neamţ, voi avea şi nişte exemple, ele sunt mai multe, 
care trebuie modernizate. Am găsit o listă la primărie numai cu străzile ce vor suporta modernizarea 
instalaţiilor  de  apă  şi  canal,  în  completarea  unor  proiecte  vechi,  ce  au  fost  făcute  din  fonduri 
europene. Nu am găsit o listă care să cuprindă străzile ce vor fi astfaltate. Sunt o parte din străzile 
din Piatra Neamţ,  pe care le considerăm obligatoriu să fie modernizate anul acesta. Am solicitat ca 
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sumele necesare acestor lucrări  să fie luate  din alte  capitole  din buget,  şi  anume de la capitolul 
“Cultură, religie, recreere”, unde considerăm că sunt sume foarte mari.”

Dl.Primar Gheorghe Ştefan – “aveţi un amendament concret?”
Dl. Vasile Vişan Secretarul Municipiului –“au depus un amendament scris.”
Dl.consilier local Liviu Negelschi – “n-a fost depus sub forma unui amendament, au fost sub 

forma unor lucruri per care noi le supunem atenţiei, pentru a fi luate în consideraţie”.
Dl. Vasile Vişan Secretarul Municipiului – “eu am citit propunere de amendament”.
Dl.consilier local Liviu Negelschi – “referitor la grădiniţa şi şcoală, investiţia ştim că ar fi  

trebuit să fie făcută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dar vrem să ştim 
dacă este o posibilitate să investigăm şi noi pentru a putea duce la bun sfârşit aceste investiţii”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – “mă bucur că ştiaţi deja răspunsul. Referitor la grădiniţe, şcoli, 
creşe sunt programe atât prin Ministerul Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului şi Sportului, cât şi prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Avem documentaţia, v-o putem arăta şi vă putem 
spune ce se va face în acest an. Şcoala respectivă a fost începută în 2003, dar Ministerul Educaţiei nu 
a mai alocat bani, aşa cum şi Sala Polivalentă a fost începută în 1998 şi am terminat-o după 13 ani. 
Anul acesta putem interveni la minister pentru a direcţiona din banii care îi au pentru judeţul Neamţ,  
cu prioritate în municipiul Piatra Neamţ. Să zicem că prioritate este grădiniţa şi să ne aloce bani 
pentru finalizarea ei şi nu pentru şcoală, dar asta o stabilim de comun acord.

Referitor la străzile din Piatra Neamţ, ştiţi că întâi trebuie făcută apa şi canalizarea şi apoi 
astfaltarea.  Nu cred că cineva ar avea de obiectat,  pentru că ştiţi  că nu putem astfalta şi apoi să 
spargem lucrarea  pentru  a  face  apa  şi  canalizarea.  Există  un  program naţional  de  dezvoltare  a 
infrastructurii la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, vă dăm şi cifre şi numele străzilor 
pentru  astfaltare.  Sunt  prinse  toate  străzile,  unde  s-a  făcut  apa  şi  canalizarea  şi  acum  trebuie 
modernizate,  cu  excepţia  unei  singure  străzi,  care  a  fost  dată  şi  de  dumneavoastră,  e  vorba  de 
str.Apusului şi o să vă facem o propunere. Vă pot spune că la apă şi canal sunt 3 programe derulate 
de: Agenţia Fondului de Mediu, care are proiecte pentru apă şi canal, de Ministerul Mediului şi  
Pădurilor  prin  programul  naţional  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă  şi  canal,  şi  de  către 
Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului  tot  printr-un programul  naţional  de  dezvoltare  a 
infrastructurii de apă şi canal. În acelaşi timp mai este şi un proiect european la SC Apa Serv SA, de 
peste 100 milioane euro, în care noi avem 821 miliarde lei vechi programaţi pentru apă şi canal în 
Piatra Neamţ. Noi am depus prima dată la Agenţia Fondului de Mediu, dar cofinanţarea noastră a 
fost de 5% şi am obţinut un punctaj necorespunzător. Acel proiect l-am depus la programul naţional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canal derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Al doilea 
proiect,  care este la programul naţional de dezvoltare a infrastructurii  de apă şi canal derulat  de 
MDRT, este ultimul care l-am depus, cu toate străzile din Piatra Neamţ, care nu sunt cuprinse la 
Ministerul Mediului  şi la proiectul  european derulat  de SC Apa Serv SA. Am prins în aceste 3 
programe naţionale de dezvoltare a infrastructurii toate străzile din Piatra Neamţ, excepţie facând 
doar  dacă apar  străzi  noi.  Din punct  de vedere  al  astfaltării  am prins  în  programul  naţional  de 
dezvoltare a infrastructurii de la MDRT, astfaltarea tuturor străzilor din Piatra Neamţ, care aveau apă 
şi canal modernizate. Singura stradă care ne-a scăpat este strada Apusului şi vă vom propune un 
amendament. Strada Apusului are aproximativ 670 m lungime şi 5 m lăţime, iar d-na Tudorancea 
Corneliea ne-a făcut un calcul şi ar costa în jur de 3,8 miliarde - 4 miliarde lei vechi la SC Publiserv  
SRL, deci 400.000 lei noi. Eu spun să îi luăm de la cap. “Cultură, religie, recreere”, în special de la 
stadion şi îi dăm la cap. “Transporturi” pentru modernizarea străzii Apusului, care are apă şi canal 
modernizate, dar nu are astfalt.

Referitor la stadion, după normele UEFA, FIFA şi ale Federaţiei Române de Fotbal vă citesc 
capitolul  următor:  “Începând  cu  sezonul  competiţional  2012/2013,  toate  stadioanele  pe  care  se 
organizează jocuri din campionatul Ligii I trebuie să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de 
încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele 
cu temperaturi negative şi minim 3.000 de locuri acoperite pentru stadioanele cu maxim 10.000 de 
locuri, respectiv 5.000 de locuri acoperite pentru stadioanele ce au o capacitate mai mare de 10.000 
de locuri”. Instalaţia de nocturnă o avem, trebuie să facem încălzirea gazonului şi întrucât stadionul 
are o capacitate de peste 10.000 de locuri, trebuie să acoperim 5.000 de locuri. Astea sunt normele  
federaţiei şi vă pot da actul să îl studiaţi sau îl puteţi cere federaţiei. Din acest motiv am hotărât acei 
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bani la buget, pentru că federaţia ne obligă să facem lucrurile acestea. Nu vreau să sune ca o laudă, 
dar vreau ca oamenii să-şi aducă aminte de jocurile internaţionale care s-au jucat la Piatra Neamţ şi  
cred că trebuie să ne mândrim cu toţii. Au fost meciuri internaţionale în naţionala mare, naţionala de 
tineret, competiţii gen Cupa României, Supercupa României şi Europa League. S-au jucat 4 meciuri 
internaţionale şi anume: România – Luxembourg, România – Insulele Feroe, România –Albania şi 
România –Luxembourg.  S-au jucat 2 meciuri  Under 21: România – Malta, România –Franţa. La 
Cupa României şi Supercupa României s-au jucat 2 meciuri: CFR Cluj – Urziceni şi Oţelul Galaţi – 
Steaua Bucureşti. În Europa League echipa din Vaslui, neavând terenul modernizat, a fost nevoită să 
joace la Piatra Neamţ, pentru că noi aveam terenul şi stadionul omologat, conform normelor UEFA. 
Astfel s-au jucat meciurile: Sporting Vaslui – FC Twente Olanda, Sporting Vaslui- Sparta Praga, 
Sporting Vaslui – FC Zurich, Sporting Vaslui – Sporting Lisabona şi Sporting Vaslui – Lazio Roma. 
Faptul că am adus nişte echipe din Europa şi naţionale din Europa la Piatra Neamţ, cred că este un 
lucru bun şi investiţia nu a fost făcută în zadar. Fiecare rămâne să aprecieze lucrul acesta. Eu propun 
să facem amendamentul, respectiv 400.000 lei să îi luăm de la modernizarea stadionului, pentru că 
vom găsi alte resurse, poate contribui şi Clubul Ceahlăul şi îi  dăm la cap. “Transporturi” pentru 
modernizarea străzii Apusului. Dacă aveţi şi alte propuneri, haideţi să le discutăm şi să vedem dacă 
sunt  necesare.  Grădiniţa  ştiu  că  este  necesară,  dar  este  prin  programul  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

Dl.consilier local Gheorghe Dumitreasa – “grădiniţa şi şcoala este de atâţia ani acolo”.
Dl. Primar Gheorghe Ştefan -  “este din 2003. Am încercat ca şi la Sala Polivalentă, investiţie 

foarte mare, dar am reuşit să strângem bani”.
Dl.consilier local Viorel Chirilă – “noi am propus modernizarea prin fondurile de la Consiliul 

Local, pentru că nu eram siguri că vor fi fonduri de la minister pentru terminarea lucrărilor de la 
grădiniţă”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – “dacă facem prin Consiliul Local, trebuie să punem noi toţi  
banii, întrucât ministerul nu ne mai dă. Gândirea ar fi următoarea: să vedem ce putem obţine de la 
minister şi apoi, în completare, punem noi restul şi o terminăm până în toamnă”.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de şedinţă – “fiind vorba de şcoli,  am făcut 
multe  demersuri  către  minister  şi  din  nefericire  municipiul  Piara  Neamţ  nu a  primit  bani  de la 
Ministerul  Educaţiei,  pentru  ce  avem nevoie  şi  nu  este  vorba numai  de grădiniţa  din  Speranţa.  
Demersurile făcute de noi către minister au fost tenace şi constante şi îmi asum responsabilitatea de a 
face în continuare demersuri pentru grădiniţa din Speranţa, chiar de săptămâna viitoare sper să am o 
discuţie personală cu directorul general de la patrimoniu, pentru că adrese vă pot arăta, problema 
este să vă arătăm grădiniţa finalizată”.

Dl. Consilier local Liviu Negelschi – “în această situaţie este şi str. Plantelor. Este o firmă 
germană din 2007, care îşi menţine interesul pentru dezvoltarea zonei comerciale împreună cu SC 
Zonoceram. Există o strategie a municipiului, privind strada care o leagă direct de centură, aşa încât 
să nu se mai ocolească?”

Dl. Viceprimar Dragoş Chitic – “str. Plantelor a fost analizată, ca urmare a propunerii d-
voastre, este o stradă care pleacă de pe Fermelor, cu o lungime de 890 m, şi acum sunt 18 case pe 
această stradă. Considerăm nefiresc să o astfaltăm în momentul acesta. Regula este ca modernizarea 
străzii să se facă după finalizarea investiţiilor de apă şi canal. Mai mult decât atât, 262 m sunt prinşi 
în programul derulat de SC Apa Serv SA. Se va lucra pe această stradă în cadrul acestui program, ce  
are ca termen de finalizare 31 decembrie 2013. Este prematur să vorbim despre o alocare bugetară 
pentru modernizarea acestei străzi”.

Dl. Consilier local Liviu Negelschi- “întrebarea era dacă este o strategie, că până la urmă ce 
utilităţi sunt acolo pot servi şi zona aceea, ca urmare este foarte important dacă la capătul străzii 
înspre Zimca – Zonoceram se aduc utilităţile”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – “asta spunea dl. Viceprimar Dragoş Chitic, că este prins în 
programul de la SC Apa Serv SA şi după ce se finalizează investiţia se va face şi astfaltarea. Unele 
lucruri le-aţi sesizat corect, cum ar fi grădiniţa şi străzile. Noi le-am analizat pe toate, sunt prinse în 
acest program de apă şi canal. Pe măsură ce se finalizează investiţiile, vom face astfaltarea. Singura 
stradă neprinsă în program, care are apă şi canal este str. Apusului şi am propus mutarea unor bani 
pentru astfaltarea pe toată lungimea ei”.
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D-na  consilier  local  Aurelia  Simionică  –  “în  urma  discuţiilor  cu  cetăţenii,  aş  ruga 
compartimentele tehnice, cei ce se ocupă de derularea programelor, să urmărească puţin zona gara 
Veche, unde am înţeles că sunt probleme cu străzile care au deja canalizare.  Cetăţenii au ridicat 
probleme de natură tehnică. Să nu se facă astfaltarea şi apoi să se spargă astfaltul”.

Dl.  Primar  Gheorghe  Ştefan  –  “să  ne  sesizeze  în  scris,  dacă  lucrările  sunt  făcute  şi  nu 
funcţionează corect”.

D-na consilier local Aurelia Simionică – “am înţeles că este o diferenţă de teren, de acolo 
pleacă problemele”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – “să sesizeze că din punct de vedere tehnic nu funcţionează 
corect şi specialiştii vor da soluţia tehnică”.

Dl. Consilier local Gheorghe Dan Popa – “sunt de acord că sunt probleme, căutăm soluţii, 
discutăm aşa cum a spus şi dl. Primar, nu-mi place termenul ăsta, mă deranjează că sunt prea mulţi 
bani la cultură şi la sport. Banii nu ajung niciodată la cultură şi la sport”.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte  de şedinţă – “ca să fim riguroşi, acolo este 
“Cultură, religie, recreere”, nici nu este folosit termenul sport”.

Dl.  Primar  Gheorghe  Ştefan  –  “amendamentul  să  fie  următorul:  se  ia  400.000 lei  de  la 
“Cultură, religie, recreere”, mai exact de la stadion şi să se pună la cap. “Transporturi”, pentru str. 
Apusului. Să fim sinceri, dl. Popa, ei au dreptate, să mai contribuie şi Clubul Ceahlăul, că ei sunt  
beneficiarii stadionului”.

Dl.consilier  local  Viorel  Chirilă  –  “mă  preocupă  o  problemă  de  statistică,  respectiv  a 
intrărilor  de  turişti  şi  a  numărului  locurilor  de  muncă.  Ar  trebui  să  purtăm o dezbatere  privind 
modificarea strategiei pe termen mediu a municipiului Piatra Neamţ, cred că investiţii numai pentru 
turism nu sunt de ajuns, ar trebui să căutăm şi o altă cale de a crea locuri de muncă în Piatra Neamţ”.

Dl. Primar Gheorghe Ştefan – “chiar v-aş ruga şi cu cea mai mare plăcere, dacă îmi daţi o 
strategie să creăm locuri de muncă, primul sunt care v-o aprob. Însă dacă vorbiţi de industrie, nu 
avem noi forţa de a face industrie. Creăm facilităţi pentru investitori, atât cât legea ne permite prin 
HCL, pentru că sunt şi la nivel guvernamental şi nu le putem da noi.

Dacă vreţi să faceţi voi amendamentul, pentru că voi l-aţi propus, iar eu nu am voie”.
Dl.consilier local Viorel Chirilă – “propun următorul amendament: 400.000 lei pleacă de la 

cap. “Cultură, religie, recreere”, respectiv de la stadion, la cap. “Transporturi”, pentru modernizarea 
str. Apusului”.

D-na  Georgeta  Luminiţa  Vârlan –  Preşedinte  de  Şedinţă  supune  la  vot  amendamentul 
formulat de dl.consilier local Viorel Chirilă, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

D-na Georgeta Luminiţa Vârlan – Preşedinte de Şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre 
împreună cu amendamentul aprobat, care a fost  aprobat cu 6 voturi  Abţinere (dl. Consilier  local 
Viorel Chirilă, dl. Consilier local Liviu Negelschi, dl. Consilier local Gheorghe Dumitreasa, d-na 
consilier local Aurelia Simionică, dl. Consilier local Neculai Tănase şi dl. Consilier local Neculai 
Timaru) şi 13 voturi Pentru. 
  Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat  se adoptă    HOTĂRÂREA   
NR. 28   Consiliului.  

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 – ___________________

Dl. Vasile VIŞAN -  Secretarul Municipiului – __________________________

MN/MN
2 ex.Ds.I
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