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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 12.07.2013, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 12.07.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 843/05.07.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Radu, Sandu Teodor, Talpău SorinCiprian şi Vascan Ştefan Cezar.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, d-na ec. Oana Găman – director economic la
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 20.06.2013 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 20.06.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 20.06.2013, cu 15 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Vă rog să faceţi propuneri.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Propun pe domnul consilier Nimercig
Ioan să fie preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Mai sunt şi alte propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea doamnei consilier Ladaru Daniela.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, domnul
consilier Nimerciag Ioan, cu 15 voturi pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 20.06.2013.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate
închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei
doamnei Cloşcă Loredana, domiciliată în municipiul Moineşti, strada
Dezbenzinării, nr. 23, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 86/19.08.2010 privind
atestarea la domeniul privat al municipiului Moineşti a imobilului teren în suprafaţă
de 690 mp, situat în municipiul Moineşti, strada Atelierelor, nr.1C, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 158/26.11.2009
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului în
suprafaţă de 599,02 mp, situat în municipiul Moineşti, strada Atelirelor, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Informare privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1/2012 aprobat
prin H.C.L. nr. 11/26.01.2012.
9. Diverse.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 12.07.2013, cu 15 voturi
pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Punctele 1 şi 2
au fost parcurse, se trece la punctul trei de pe ordinea de zi.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: În şedinţele de comisiei
am prezentat propunerea de completare a proiectului de hotărâre, la capitolul Dotări
independente în vederea achiziţionării unui motofierăstrău cu braţ necesar pentru
toaletat copacii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, membru al Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Irimia
Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013, cu 15 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
două locuinţe destinate închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat
al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, membru al Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Irimia
Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate
închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti,
judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă familiei doamnei Cloşcă Loredana, domiciliată în municipiul
Moineşti, strada Dezbenzinării, nr. 23, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimercig Ioan, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii nr. 86/19.08.2010 privind atestarea la domeniul privat al municipiului
Moineşti a imobilului teren în suprafaţă de 690 mp, situat în municipiul Moineşti,
strada Atelierelor, nr.1C, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, membru al Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Irimia
Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 86/19.08.2010
privind atestarea la domeniul privat al municipiului Moineşti a imobilului teren în
suprafaţă de 690 mp, situat în municipiul Moineşti, strada Atelierelor, nr.1C, judeţul
Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii nr. 158/26.11.2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
deschisă a terenului în suprafaţă de 599,02 mp, situat în municipiul Moineşti,
strada Atelirelor, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, membru al Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Irimia
Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.
158/26.11.2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a
terenului în suprafaţă de 599,02 mp, situat în municipiul Moineşti, strada Atelirelor,
judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Informare privind încetarea Contractului de
concesiune nr. 1/2012 aprobat prin H.C.L. nr. 11/26.01.2012.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Informarea a fost depusă la dosarul de
şedinţă. Termenul de prelungire a autorizaţiei de construire a fost stabilit printr-un
act adiţional la contract. Ţinând cont de evoluţia situaţiei, am avut discuţii cu
administratorul firmei şi practic nu se mai încadra în termen. Eu am refuzat să vin în
faţa dvs. pentru prelungirea termenului de autorizare, termenul de finalizare a
investiţiei a rămas acelaşi: aprilie 2014. Dumnelui este foarte supărat că nu am
acceptat acest lucru, dar nu s-a ţinut de cuvânt. Am prelungit odată de la 6 luni la 14
luni. Începând cu 5 iulie ADR Nord Est a deschis o nouă linie de finanţare pe
agrement turistic prin care se pot depune proiecte pentru finanţare. Atunci am
preferat să ajungem la reziliere de contract şi să demarăm noi, aşa cum aţi aprobat
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în rectificarea de buget, sume pentru studiul de fezabilitate şi proiect tehnic la acest
obiectiv. Începând de luni, vom lucra la acest proiect şi sper ca până la sfârşitul
lunii, într-o şedinţă extraordinară, să vă prezentăm spre aprobare indicatorii tehnicoeconomici ai investiţiei pentru a depune cererea de finanţare. În principiu ne-am
gândit la un bazin acoperit pentru a avea funcţionalitate tot anul, nu numai pe timp
de vară (la noi vara durează cam două luni), în exterior un bazin descoperit pentru
perioada caldă, topogan pentru copii, un teren de sport, zonă de plajă, vestiare şi
parcare.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Permite spaţiul toate acestea?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt 8300 mp măsuraţi, este loc suficient.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Dacă se intenţionează un proiect de o
aşa anvergură, aţi luat în calcul şi un patinoar?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şi eu doresc un patinoar, dar cred că este o
locaţie puţin cam retrasă. Văd un patinoar în zona centrală, amplasat în zona din
spatele blocului unde locuiţi sau in zona limitrofă Parcului Băi (în spate la BRD),
unde s-ar veni mult mai uşor. Dacă aveţi propuneri, vă rog să le discutăm pentru a fi
ceva deosebit, va primi puncte în plus la evaluarea proiectului. Eu cred că avem
şanse să obţinem această finanţare, din păcate 50% sunt fonduri nerambursabile şi
50% contribuţia noastră, fiind activităţi generatoare de venituri. Va trebui să ne
gândim bine, să ne limităm la suma de 1 milion de euro, nu mai mult. Am văzut şi o
variantă de bazin acoperit cu parcare deasupra; câştigam teren dar costurile sunt
mult mai mari, iar proiectul va trebui să-l implementăm într-un an şi jumătate. Ne
luptăm cu Slănic Moldova care a depus deja un proiect mare de 7 milioane de euro.
La această dată sunt depuse 9 proiecte. Sunt precizări că suma va fi suplimentată pe
acestă axă pentru că se vor face economii din licitaţii.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Vor fi cheltuieli mari cu întreţinerea,
cu personalul, nu vă aşteptaţi la profit.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu sunt optimist, sper să se autofinanţeze.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Ştiţi câţi copii din Moineşti merg
la bazin în Bacău? Sunt zeci de copii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom face calcule şi putem pleda pentru un
management privat care să plătească o sumă pentru concesiune şi în acest fel vom fi
siguri că avem asigurat un bun management. La Bacău există o firmă privată care
are un bazin acoperit, sală de fitness două bazine afară, două terenuri afară, un teren
acoperit, teren de tenis în sală, toate investiţii private fără finanţare nerambursabilă.
Nu cred că această investiţie nu-i aduce venit. Am fost şi la Tg. Ocna la ştrand şi am
văzut că au încasări de peste 50 milioane lei/zi.
Domnul consilier Ilie Vasile: La Iaşi au un spaţiu amenajat lângă Spitalul de
recuperare, cu bazine cu apă sulfuroasă care se încălzesc la soare şi are succes.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu sper să avem succes cu acest proiect.
Vă reamintesc din sondajul pe care l-am făcut la începutul anului ce doresc
moineştenii - ştrandul, Clubul Lira, ş.a.
Doamna consilier Tincu Liliana: Ce ne spuneţi despre Clubul Lira?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anul acesta nu putem. Dacă am fi demarat
finanţarea din bugetul local nu ne-ar fi permis decât în cel mult 4 ani finalizarea lui.
În acest caz nu mai puteam accesa fonduri nerambursabile. Sperăm ca la anul să
demarăm un proiect cu finanţare externă ca să-l terminăm în 2 ani.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun spre
aprobare încetarea contractului ce concesiune nr. 1/2012 fără daune în sarcina
concesionarului.
Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 1/2012 fără daune în
sarcina concesionarului, cu 15 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Cererea nr. 15876/01.07.2013 a S.C. Ana şi Cornel SRL prin care solicită
rezervarea unui loc de parcare pe str. T. Vladimirescu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Solicită loc de parcare în faţa magazinului
pe strada T. Vladimirescu. Noi le-am răspuns şi în anii trecuţi că nu avem cum să
acordăm pe arterele principale ale municipiului. Acordând unuia, vor veni şi ceilalţi
deţinători de spaţii comerciale şi nu există atâtea locuri de parcare câte spaţii
comerciale sunt pe această stradă. Ştiu că nu are intrare prin spate.
Domnul consilier Manolache Ionică: Ei mai pun lăzi în parcare, dar este un
abuz.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem o solicitare a firmei Carfur care vrea
să deschidă magazin la Romanţa. Le-am acordat certificat de urbanism cu două
menţiuni: să amenajeze cale de acces pietonală până la limita trotuarului şi zona
zona de aprovizionare din spate.
Domnul consilier Manolache Ionică: Să facă aprovizionarea cu maşini de
tonaj mai mic, care nu încurcă circulaţia. Vreau să vă întreb despre Grădiniţa
Văşâieşti care a fost propusă pentru demolare, dacă există o intenţie de a se construi
ceva în locul ei?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, aşteptăm propuneri.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Dorinţa noatră este să vă gândiţi pentru
că aveţi idei bune.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem solicitări pentru câţiva metri, dar ne
mai gândim. Am delimitat calea de acces pentru acele locuinţe.
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Domnul consilier Manolache Ionică: Un complex de servicii sociale, punct
farmaceutic, asta doresc cetăţenii din zonă, cabinet stomatologic. Eu cred că se va
găsi un medic stomatolog care să desrvească cartierele Hangani şi Văsâieşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am putea construi un spaţiu de servicii
pentru zona respectivă, să-l dăm cu titlu gratuit cu condiţia să funcţioneze farmacie
şi cabinete medicale.
Doamna consilier Tincu Liliana: Pentru a înfiiţa o farmacie trebuie un
anumit număr de locuitori.
Domnul consilier Manolache Ionică: Distanţa permite şi cred că şi nr. de
locuitori. Se poate deschide un punct al unei farmacii.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Toate terenurile disponibile trebuie
consemnate în domeniul public/privat al municipiului Moineşti şi sunt suspendate
toate procedurile până la 01.01.2014. Se face o inventariere conform prevederilor
Legii nr. 165/2013. S-ar putea să ne oblige să le restituim.
Domnul consilier Manolache Ionică: Dorinţa cetăţenilor din aceste două
cartiere, inclusiv a mea, este să nu-i dăm o altă destinaţie. M-am consultat şi cu
domnii consilieri Nimerciag Ion şi Botezatu Sorin. O altă problemă pe care vreau să
o aduc în atenţia dvs. este circulaţia căruţelor prin municipiul Moineşti. Căruţele
care vin pe la Contagioase şi se duc pe str. Schelei să circule pe str. Progresului
pentru că fac mizerie pe stradă. Eu ştiu că există trasee bine stabilite pentru căruţe.
Să-i disciplinăm să respecte aceste trasee. Semnele de circulaţie la intrarea în Parcul
Băi trebuie reparate.
Referitor la spaţiul de pe strada Lunca, să facă ceva cu el, ori îl dă în chirie
ori îl dărâmă, arată rău şi dă o notă neglijentă zonei.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Am făcut notificare şi le-am pus în
vedere să ia măsuri. Şi-au luat angajament scris că-l igienizează.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Şi hotelul vechi arată tare urât. Să le
punem în vedere să facă ceva cu el.
Domnul consilier Manolache Ionică: Să cosească vegetaţia din jurul acestei
clădiri.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Nu se poate face o înţelegere, ca prin
rotaţie pe timp de noapte să funcţioneze o farmacie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şi în anii trecuţi s-a ridicat această
problemă, le-am trimis adrese, dar nu au răspuns la solicitarea noastră, ei spun că
sunt societate comecială şi nu-i putem obliga. La Comăneşti există.
Domnul consilier Manolache Ionică: Într-o perioadă Casa de Asigurări de
Sănătate i-a obligat să lucreze prin rotaţie pe timp de noapte, dar nu venea nimeni.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Atunci ne vom adresa Casei de Asigurări
de Sănătate să revină cu această problemă.
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Doamna consilier Tincu Liliana: Trebuie prevăzut în contractul lor, dar au
fost semnate pe anul acesta.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Măcar pentru la anul.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Cei care execută anumite lucrări pe
terenuri apaţinând domeniului public, la finalizare trebuie să aducă terenul la starea
iniţială. În zona unde se construieşte noul sediu al Procuraturii, de curând s-au
efectuat săpături pentru branşament la apă, canalizare, au astupat şanţul, dar nu
corespunzător, între blocurile E11 şi E13, pe aleea unde parcăm maşinile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Constructorul a început lucrările la sediul
Procuraturii. De luni vom bloca zona din spatele ARTMES până la magazinul Refec
pentru că vom începe lucrările de amenajare. Vom lucra pe segmente pentru a nu
bloca de tot intrarea.
Domnul consilier Ilie Vasile: Am avut o discuţie cu cetăţenii din zona
Găzărie care mi-au spus că podul de fier trebuie consolidat pentru nu ajunge la
lucrări mai costisitoare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au fost două comisii de la comitetul pentru
situaţii de urgenţă care au costatat la faţa locului şi au consemnat în rapoarte această
situaţie, au stabilit chiar şi o sumă de 1 miliard de lei vechi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Aceeaşi problemă ca şi la podul de
la Găzărie este la podul de pe Luncă unde a căzut terenul, dar au spus că nu sunt
fonduri pentru reparaţii.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pe drumul către Zemeş, sunt porţiuni stricate,
ce măsuri luaţi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Marţi am fost la ADR Piatra Neamţ şi dl.
director mi-a spus să mai aştept până săptămâna viitoare când vine contractul
semnat de la Bucureşti. Trebuie să organizăm şi procedura de achiziţie de lucrări.
Domnul consilier Ilie Vasile: Până atunci trebuie făcut ceva. Nu ştim de ce a
spart strada şi au făcut acele găuri care s-au adâncit.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am vorbit cu domnul primar de la Zemeş
şi încercăm o soluţie de moment, vom pune nişte pietriş.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Au apărut câini în zona hotelului vechi.
Domnul consilier Manolache Ionică: Şi la Văsâieşti a apărut un grup de
câini maidanezi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lucrăm zilnic, dar sunt foarte mulţi, toate
dealurile sunt pline de cîini.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Drumul de la hotelul vechi trebuie
refăcut.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este un proiect în lucru cu toate căile de
acces către Parcul Băi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am plombat în acea zonă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anul acesta am încheiat plombările. Suma
locată a fost de 3,7 miliarde lei vechi.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Se fac verificări intermediare la lucrări
sau numai recepţia finală?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem responsabil tehnic şi diriginte de
şantier care urmăreşte zilnic lucrările. La final comisia de recepţie face recepţia
finală.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Pe trotuarele de pe str. T. Tzara există
locuri unde se adună apa când plouă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Între trotuar şi calea de acces către
blocuri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este o problemă pe care trebuie să o
rezovăm noi. Ieri am descoperit la scări o rigolă veche de 50-60 de ani, din piatră
cioplită pe care trebuie să o rezolvăm noi, nu putem să lăsăm aşa.
Referitor la piaţă, mergem în continuare să facem ceea ce ne-am propus. Am
demolat la intrarea pe partea dreaptă, am turnat beton la zidul de sprijin. Etapa
următoare este amenajarea parcării până la hala de lapte.Mâine vă aştept la ora 8,00
la inaugurarea halei noi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Clădirea fostei
radiologii se poate repara?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Încercăm să facem ceva, ne chibzuim banii
foarte atent şi plata facturilor. Ieri am plătit facturile cu scadenţă în luna iunie,
începând de marţi începem plata celor scadente în luna iulie.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 12.07.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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