F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 28.03.2013, 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 28.03.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 388/21.03.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Apostu Radu.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – directorul Direcţiei de
Asistenţă Socială Moineşti, doamna arhitect Bîrgu Liliana şi reprezentanţi massmedia.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 28.02.2013 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 28.02.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2013, cu 18 voturi
pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2013.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2013 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2014-2016 al
Municipiului Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind însuşirea propunerilor pentru actualizarea
Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism - municipiul
Moineşti, judeţul Bacău şi a Raportului informării şi consultării publicului în etapa
elaborării propunerilor preliminare.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind
regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului
Moineşti pentru activităţi nonprofit de interes local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea
riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi
medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până la 700
lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă constând în
material lemnos pentru foc familiilor defavorizate din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului
Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe
de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, situată pe str.
George Coşbuc, zona Ştrand, în vederea extinderii.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Diverse:
* Cererea nr. 6166/13.03.2013 a d-lui Toncu Cătălin prin care solicită
concesionarea unui teren situat pe str. Schelei, zona bl. D10.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre urgent, ce nu suportă amănare, şi anume:
* Proiect de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu
aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, situat pe strada Tudor
Vladimirescu, bloc 2 Select.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.
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Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre sus menţionat.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: 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 completat cu
proiectul de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28.03.2013, cu 18 voturi
pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Având în vedere
că la şedinţă participă d-na arhitect Bîrgu Liliana, propun să luăm în discuţie mai
întâi punctul 3 de pe ordinea de zi.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu 18 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind însuşirea
propunerilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism - municipiul Moineşti, judeţul Bacău şi a Raportului informării
şi consultării publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
doamnei arhitect Bîrgu Liliana pentru a prezenta propunerile privind actualizarea
Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism - municipiul
Moineşti.
Doamna arhitect Bîrgu Liliana: Planul Urbanistic General este elaborat de
un consorţiu format din S.C. Vanel Exim S.R.L., Cabinetul individual de arhitectură
Bîrgu Liliana şi firme specializate pentru reglementările în ceea ce priveşte
canalizarea, telecomunicaţiile şi reţelele electrice. De asemenea, a fost întocmit un
studiu de sociologie urbană de către Universitatea „George Bacovia” din Bacău, un
studiu geotehnic şi geologic de către Eco Prest SRL şi un studiu hidrologic elaborat
de A.N. Apele Române Administraţia Bazinală Siret. A fost luată în vedere şi harta
de risc natural elaborată de S.C. Iptana S.A. Bucureşti pentru stabilirea pe categorii
a zonelor de risc natural. La elaborarea Planul Urbanistic General au stat planurile
topografice întocmite de S.C. Topo Sistem S.R.L. coroborate cu planurile mai vechi
şi aduse la zi după fotoplanurile oferite de OCPI. Este important de ştiut că prima
atestare documentară a localităţii este în anul 1437. Printre primele rafinării de
petrol din România a fost şi cea de la Găzărie. Municipiul Moineşti este amplasat
într-o zonă bogată în resurse naturale: petrol, gaze de sondă, ape minerale cu
valoare trapeutică, păduri, păşuni, fâneţe. Pădurile ocupă o zonă importantă în
suprafaţa întregii unităţi teritoriale, chiar şi în zona de intravilan există Pădurea cu
Pini, o raritate în România şi chiar în Europa. La reconfigurarea intravilanului s-a
avut în vedere interesul pentru locuire şi dezvoltare a. î. au fost excluse unele
suprafeţe care nu prezentau interes pentru construire şi au fost introduse altele care
prezintă interes. A fost exclusă din intravilan o porţiune din zona Lunca unde nu se
poate construi şi a fost introdusă zona dinspre Comăneşti completând astfel zona de
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intravilan până la limita cu acest oraş unde va fi amplasată staţia de epurare
Moineşti Sud. Parcul Osoiu l-am introdus în intravilan, va fi o zonă verde
importantă. În zona Schela am reconfigurat zona industrială funcţie de cât se mai
foloseşte în prezent, completată cu o zonă verde unde va fi amplasat parcul
fotovoltaic. Zonificarea funcţională nu are mari modificări în ceea ce priveşte cele
existente şi zonele propuse, doar o rafinare a lor. În ceea ce priveşte locuinţele,
pentru o mai bună reglementare a construirii, există o diferenţiere între zonele de
locuit colectiv şi cele de locuit individual. Prin studiile geotehnic, geologic,
hidrologic şi hărţile de risc natural sunt stabilite zonele de risc. Singura zonă cu
interdicţie definitivă de construire este zona Lucăcioaia, era şi înainte, dar aici se
pot face îmbunătăţiri de infrastructură.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Din ce punct de vedere este considerată
zonă de risc?
Doamna arhitect Bîrgu Liliana: Alunecări de teren. Există astfel de zone
evidenţiate pe harta de risc elaborată de S.C. Iptana S.A. Bucureşti şi zone de risc de
inundare evidenţiate de studiul geologic. Aceste interdicii sunt materializate în
P.U.G., dar pentru cazuri locale se poate ridica interdicţia în condiţiile rezolvării
acestor probleme. De exemplu Staţia de apă de la Văsâieşti, fiind într-o zonă
inundabilă, s-a întocmit un studiu geologic şi s-a dat o soluţie pentru a fi construită.
Sunt materializate zonele de risc pentru a nu exista probleme ulterioare la obţinerea
autorizaţiei de construire, dar aceste interdicţii se pot ridica prin rezolvarea
problemei respective. În ce priveşte străzile, am avut în vedere realizarea unei reţele
stradale cât mai fluente, având în vedere disfuncţionalităţile datorate evoluţiei în
timp, la reţeaua din oraş au fost alipite satele mărginaşe, unde parcelarea nu este la
nivelul celei urbane. Am încercat pe cât posibil, fără a afecta interesele persoanelor
din acele zone să realizez o reţea de drumuri cât mai fluentă şi am propus anumite
legături. Pe lângă drumuri am avut în vedere o propunere de regularizare a tuturor
apelor mari şi mici. Râul Tazlăul Sărat care trece prin municipiu şi ca orice apă
curgătoare îmbunătăţeşte imaginea localităţii. În ceea ce priveşte reţelele de apă şi
canalizare a fost studiată situaţia actuală şi s-a propus dezvoltarea lor. Referitor la
reţeaua de gaze se are în vedere modernizarea ei şi extinderea pe cele câteva străzi
mici rămase. Zonele protejate sunt: Parcul cu Pini, Cetăţuia dacică din Lucăceşti,
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Hangani şi clădirea veche a Şcolii „Ştefan
Luchian”. Sunt prevăzute şi zone de protecţie sanitară în zona cimitirelor, zona de
captare a apei. Mai există o zonă de pericol de explozie în zona parcului cu pini
(fostul carotaj). Deasemenea, zonele de protecţie a reţelelor de petrol şi gaz care nu
au putu fi complet materializate, dar există obligativitatea obţinerii avizului
CONPET la eliberarea autorizaţiei de construire.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dacă mai aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind însuşirea propunerilor pentru
actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism municipiul Moineşti, judeţul Bacău şi a Raportului informării şi consultării
publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare, cu 18 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anii 2014-2016 al Municipiului Moinesti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Rog pe d-na ec. Pădureanu Gabriela, şef
Serviciu Buget, Contabilitate să ne prezinte proictul de buget pe anul 2013 şi
estimarea pentru anii 2014-2016.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate - La
nivelul municipiului Moineşti se adoptă trei tipuri de bugete: bugetul local, bugetul
activităţlor autofinanţate şi bugetul creditelor. În cadrul bugetului local la secţiunea
de funcţionare, bugetul este în sumă de 31.254 mii lei faţă de 31.341 mii lei estimat
anul trecut şi realizat în sumă de 30.727 mii lei. Potrivit reglementărilor legale în
vigoare, bugetul pe anul în curs se estimează la nivelul bugetului realizat anul
trecut, mai puţin sumele venite de la Ministerul Finanţelor prin D.G.F.P. Bacău şi
Consiliul Judeţean Bacău. În secţiunea de funcţionare a bugetului se asigură
cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii, transferuri. La secţiunea de
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dezvoltare avem estimat un buget de 23.908 mii lei faţă de 28.125 mii lei estimat
anul trecut şi realizat 9.033 mii lei. Venituirile la bugetul de dezvoltare sunt mai
mari anul acesta datorită proiectelor în derulare: reabilitare infrastructură de străzi şi
reabilitare centru social.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Observaţi o diferenţă între suma
programată şi suma realizată în anul 2012. Suntem obligaţi să previzionăm întrega
sumă din proiectele cu finanţare europeană aflate în derulare. Acest lucru se repetă
şi în anul următor.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate:
Sumele prevăzute la cheltuielile de la secţiunea de dezvoltare sunt pentru proiectele
finanţate din fonduri europene şi rambursări credite aferente proiectelor. Anexa 2.1
cuprinde Programul obiectivelor de investiţii în la cap. „Autorităţi executive” este
prevăzută suma de 110 mii lei pentru „Achiziţii şi aplicaţii software care vor asigura
interfaţa cu interconectare SNEP” pentru Serviciul Impozite şi taxe locale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va crea posibilitatea de plată cu cardul sau
pe internet a impozitelor şi taxelor locale.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate: Tot la
acest capitol este alocată suma de 30 mii lei pentru consultanţa în vederea
implementării sistemului de control managerial şi suma de 70 mii lei pentru
consultanţă în realizarea strategiei de dezvoltare durabilă 2014-2020. La capitolul
„Învăţământ” este alocată suma totală de 417 mii lei atât pentru documentaţiile
tehnice la unităţile de învăţământ precum şi pentru dotări independente – centralele
termice care au fost achiziţionate anul trecut dar nu au fost achitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La acest capitol avem alocate sume pentru
modernizarea cantinei şi căminului Liceului „Spiru Haret”, reabilitarea Bibliotecii
Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu”, reabilitarea Şcolii „Alexandru Sever” . La
Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” avem prevăzută actualizarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie necesară obţinerii finanţării.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate: La
capitolul „Sănătate” avem programată suma de 275 mii lei pentru execuţia
proiectelor amenajare cale de acces şi platformă betonată în incinta spitalului,
inclusiv documentaţiile tehnice. La capitolul „Cultură, recreere, religie” este cuprins
Parcul municipal cu suma de 770 mii lei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru acest proiect a fost semnat
contractul şi lucrările au început de săptămâna trecută.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate: Tot la
acest capitol avem alocată suma de 25 mii lei pentru proiectul „Înfiinţare muzeu”
pentru faza DALI, avize şi expertiză tehnică. La capitolul Asistenţă Socială au fost
cuprinse lucrări de execuţie branşamente la utilităţi la centrul social şi căminul de pe
str. Cpt. Zăgănescu, expertiza tehnică, audit energetic, studii geo şi DALI pentru
clădirea unde îşi desfăşoară activitatea Direcţia de Asistenţă Socială. La capitolul
Servicii şi dezvoltare publică a fost alocată suma de 2743 mii lei astfel: cadastru
imobiliat 75 mii lei, P.U.G. şi Regulament urban suma de 30 mii lei, planuri
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parcelare 30 mii lei, reabilitare clădire locuinţe sociale din str. V. Alecsandri suma
de 30 mii lei, master plan 350 mii lei, construire hală agroalimentară 300 mii lei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vrem să beneficiem de manopera de pe
canalizare pentru a schimba conducta de apă, acolo unde avem posibilitatea. Pentru
aceasta trebui să avem pregătite materialele necesare.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget, Contabilitate: La
capitolul Transporturi şi telecomunicaţii am prevăzut suma totală de 733,500 mii
lei, din care 88,5 mii lei pentru Amenajare alei acces str. Zorilor, C.D. Gherea, 540
mii lei pentru „Amenajare racord DN 2G – DJ 117 zona monumet DADA” şi
„Amenajare alei incinte blocuri C1, C2 - str. T. Vladimirescu”. În anexa 2.2 avem
prevăzute sumele pentru cele trei proiecte cu finanţare europeană: Centrul social,
reabilitare infrastructură de străzi şi promovarea potenţialului turistic al
municipiului Moineşti. În Anexa nr. 3 avem prezentat bugetul autofinanţate –
secţiunea de funcţionare în care avem prevăzută suma de 33884 mii lei faţă de
estimatul de anul trecut în sumă de 31109 mii lei şi realizat 32.230 mii lei. La
secţiunea de dezvoltare a bugetului de autofinanţate avem prevăzută suma de
1123,6 mii lei faţă de 2650 mii lei prevăzut anul trecut şi realizat 4296 mii lei. Este
de remarcat faptul că suma cheltuită este mai mare decât ce a veniturilor întrucât
toate activităţile înregistrează la finele anului un excedent, în special Spitalul
Municipal. În anexa 4.1 sunt prevăzute sumele alocate pentru investiţii din bugetul
activităţilor autofinanţate în sumă totală de 274,410 mii lei, din care 250 mii lei
pentru hala agroalimentară şi 24,41 mii lei pentru tarabe piaţă. În anexa 4.2 sunt
prevăzute sumele pentru investiţiile S.C.S.D. În bugetul creditelor interne am
prevăzut suma de 11700 mii lei faţă de un estimat anul trecut de 6800 mii lei şi un
realizat de 2490 mii lei. Suma este cea avizată de Ministerul Finanţelor şi alocată
pentru cele trei proiecte cu finanţare europeană.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În ce constă amenajarea incintei CEC şi
BRD?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Căile de acces către Parcul Băi, de la hotel
până la magazinul de electrice.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: În anexa 2.1
centralele termice sunt cele vechi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt cele achiziţionate şi montate anul
trecut, dar neachitate în totalitate, mai avem de plată suma de 100 mii lei.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Este
cuprinsă şi extinderea centralei termice la Şcoala Alexandru Sever?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acum nu, dar o avem în vedere ca o
prioritate.
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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice: Dacă
înafară de de străzile cuprinse în masterplan sunt cuprinse în listă celelalte porţiuni
de străzi pentru apă şi canalizare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Suma prevăzută pentru reţeaua de apă şi
canalizare este de 250 mii lei. A fost organizată licitaţie, există un contract cadru
prin care ne angajăm să emitem comandă. Atunci când avem nevoie de un schimb
urgent de conductă, conform prevederilor acestui contract vom emite comandă
pentru a ne livra marfa pe care o vom pune în operă. Astfel vom câştiga timp.
Pentru ceea ce nu acoperă masterplanul, vom vedea ce se va executa, ordinul de
începere a lucrărilor este dat, vor porni cu trei puncte de lucru: unul de pe str. Nicu
Enea şi Cpt. Zăgănescu către Zemeş, al doilea pe str. M. Eminescu şi al treilea pe
str. G. Coşbuc spre Zemeş. Încă nu a fost semnat contractul pentru staţia de epurare
Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii
2014-2016 al Municipiului Moinesti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al municipiului Moineşti pentru activităţi nonprofit de interes local.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului
privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
municipiului Moineşti pentru activităţi nonprofit de interes local, cu 18 voturi
pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperirea riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al municipiului Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Clădirile
unităţilor de învăţământ sunt expertizate seismic?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem prevăzute în buget sume pentru toate
studiile tehnice, inclusiv cel seismic.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâreîn forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperirea riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului
Moineşti, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achiziţionării de alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu
venituri de până la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Aceste tichete sociale se acordă lunar?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De două ori pe an (de Paşte şi Crăciun),
pentru anul acesta avem prinsă suma în buget.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de
alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până
la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă constând în material lemnos pentru foc familiilor defavorizate din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
constând în material lemnos pentru foc familiilor defavorizate din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea la
domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Moineşti, situată pe str. George Coşbuc, zona Ştrand, în vederea
extinderii.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian: Ce activitate vrea să desfăşoare?
Domnul Viceprimar, jr. Vieru Valentin: Aceeaşi activitate dar vrea să se
extindă. Comisia de urbanism s-a deplasat la faţa locului.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Au fost identificaţi cei care au
construcţii provizorii în zona respectivă?
Domnul Viceprimar, jr. Vieru Valentin: Poliţia Locală prin
Compartimentul Inspecţie a identificat o parte dintre ei şi continuă această
activitate. Vor fi trimise adrese pentru a igieniza locul.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a
unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti,
situată pe str. George Coşbuc, zona Ştrand, în vederea extinderii, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti, situat pe strada Tudor Vladimirescu, bloc 2 Select.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, situat pe strada
Tudor Vladimirescu, bloc 2 Select, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 11 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Cererea nr. 6166/13.03.2013 a d-lui Toncu Cătălin prin care solicită
concesionarea unui teren situat pe str. Schelei, zona bl. D10.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Comisia de urbanism s-a deplasat în teren şi
a încheiat un proces-verbal în care spune că în urma vizitei, membrii Comisiei
constată că suprafaţa solicitată pentru concesionare are destinaţia „trotuar str.
Schelei” aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti atestat prin
inventarul aprobat conf. H.G. 1347/2001, Anexa 7, poz. 97.
Faţă de cele prezentate, concesionarea unui teren aparţinând domeniului
public poate fi efectuată numai pentru obiectivele de uz şi interes public. Pe cale de
consecinţă, Comisia nu avizează solicitarea dl. Toncu Cătălin, înregistrată cu nr.
6166/13.03.2013.
Dumnealui a mai făcut o solicitare la care i-am dat răspuns, dar nu a fost
mulţumit şi atunci a mai făcut o solicitare pe care comisia de urbanism nu o
avizează.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism: Este o
zonă circulată, toată lumea parchează în dreptul magazinului, reducând vizibilitatea
şi avem Şcoala „George Enescu” unde circulă copii; se pot produce accidente.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Supun discuţiei referatul nr. 5140/2013
întocmit de Biroul Proiecte urmare a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă
care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 109/2012. Se recomandă crearea Comisiei de
monitorizare a implementării acestui plan. Această Comisie va fi compusă din
primar, viceprimar, reprezentanţi ai Consiliului local şi specialişti din cadrul
aparatului de specialitate. Vă propun ca cei trei preşedinţi de comisii ale Consiliului
local să fie membri în acestă comisie.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi alte
propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea formulată de dl. Primar.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, ca d-nii consilieri Enea Pavel Iulian, Sandu
Teodor şi Vieru Valentin să fie membri în Comisia de monitorizare şi implementare
a PAED.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Am două probleme pe care doresc să le
aduc la cunoştinţă. Problema câinilor vagabonzi; numărul lor a mai crescut.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu cred, noi continuăm această acţiune de
capturare. În fiecare vineri este program de vizitare a padocului. Vom extinde acest
padoc. Sunt cetăţeni care îl vizitează în fiecare săptămână.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Aveţi un program zilnic stabilit pe
zone?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Capturăm în tot oraşul, acum intervenim cu
arma cu tranchilizant.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Sunt cetăţeni care au câini în
apartamente. Se plăteşte o taxă pentru ei? Dacă vor plăti taxă poate îi descurajăm să
mai ţină câini.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mai întâi să-i capturăm pe cei de pe
domeniul public, după care vom veni cu astfel de măsuri.
Domnul consilier Botezatu Sorin: În legătură cu lămpile de la Cimitirul
Văsâieşti, de ce mai este nevoie ca să rezolvăm problema?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De scară. Mâine se va semna contractul,
înseamnă că de luni vom avea scara la program. În legătură cu Baza de tratament vă
informez că am înaintat săptămâna trecută o adresă dlui. Bucur Cristian –
proprietarul imobilului şi i-am solicitat să ne comunice când este dispus să se
întâlnească cu membrii Comisiei. Dacă ne răspunde, voi convoca imediat Comisia
care va desemna şi avocatul, vom vedea dacă va fi dl. avocat Antoneac Mihai sau
altcineva. Aşteptăm răspunsul dlui. Bucur.
Domnul consilier Ilie Vasile: Când vor începe lucrările la şoseaua care duce
la Zemeş?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lucrările au început de două săptămâni pe
partea pietonală de la scări Lucăceşti, pe str. Oituz.
Domnul consilier Ilie Vasile: Se face şi canalizarea?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, acolo sunt prevăzute trei starturi de
asfalt, deocamdată s-a turnat primul strat, parţial. Vom interveni şi cu al doilea strat,
dar îi vom opri pentru a termina canalizarea.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Referitor la activitatea de colectare
selectivă a deşeurilor, cât de eficiente sunt aceste containere?
Doamna inspector Enea Daniela: Cantitatea de deşeuri colectată anul trecut
a fost de 56 tone, dar nu a fost suficient. Am fost amendaţi cu 750 lei pentru că nu
am atins cantitatea stabilită.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Suntem amendaţi dacă nu depunem deşeuri
reciclabile cu dovadă. Dacă nu colectăm selectiv suntem penalizaţi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Iluminatul public de la Parcul Băi are un
program? Se stinge greu, durează mult şi se aprinde mai înainte de a întuneca.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă rog să sesizaţi întotdeauna când apar
probeleme. Am mers pe principiul iluminatului public pe programator şi nu pe
senzori automaţi de lumină pentru că se pot aprinde becurile şi atunci când se
înorează.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Pe trecerea de pietoni de pe str. T.
Vladimirescu din zona bazar când plouă se adună apă, trebuie înălţat.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem demarată procedura de licitaţie
pentru lucrările de plămbări străzi. Vom interveni pe str. T. Vladimirescu când vom
reface căminele pe zona centrală. Domnul dir. Cehan Bogdan ne-a prezentat situaţia
pe care i-am cerut-o în şedinţa anterioară. La ajutor social sunt în medie 460 de
dosare cu 960 persoane. La ajutor de încălzire avem 310 beneficiari de venit minim
garantat, sunt 722 de beneficiari de alocaţii pentru susţinerea familiei. Ajutorul de
încălzire cu lemne în perioada sezonului rece a fost acordat unui număr de 133
familii şi de ajutorul de încălzire cu gaze naturale au beneficiat un număr de 1435
familii. Avem aprox. 1600 familii beneficiare de ajutoare din totalul de aprox. 8000
familii.
Domnul Cehan Bogdan, director Direcţia de Asistenţă Socială: Va mai
scade numărul lor pentru că au apărut noi reglementări privind acordarea acestui
ajutor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au fost distribuite 2000 de carnete cu
tichete sociale de Paşte şi 2000 de Crăciun. De ajutorul în alimente PEAD au
beneficiat 2808 persoane, iar Cantina de ajutor social are 56 de beneficiari. Am
solicitat şi numărul de familii care primesc ajutoare: 100 de familii primesc cinci
tipuri ajutoare (ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, subvenţie de
încălzire, ajutor alimentar PEAD şi tichete sociale), 700 familii beneficiază de trei
tipuri de ajutoare, 380 de familii de două tipuri de ajutoare. De aici tragem
concluzia că ne preocupăm de parte socială.
Domnul Cehan Bogdan, director Direcţia de Asistenţă Socială: Valoarea
maximă a acestor ajutoare nu poate depăşi 450 lei/lună/familie. Tichetele sociale se
acordă de două ori pe an, ajutorul în alimente o dată pe an, subvenţia la încălzire în
perioada sezonului rece.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Lemnul de
foc pentru cele 15 familii cum îl acordăm?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Celor care sunt în vârstă îl ducem noi, iar
cei care au posibilitatea unui mijloc de transport îl ridică singuri.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 28.03.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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