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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 21.01.2014, 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 21.01.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 32/15.01.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
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 şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 16.12.2013 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 09.01.2014 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 16.12.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 16.12.2013, cu 19 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 09.01.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 09.01.2014, cu 19
voturi pentru.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 16.12.2013.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
09.01.2014.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2014”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice
„Transformare Club Lira în Casă de Cultură Municipală şi creare Centru Regional
de Cultură” - municipiul Moineşti – faza: D.A.L.I. actualizată şi a indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi, proiect nr. 55/07GCP/2011, proiectant S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Moineşti cu
Judeţul Bacău în vederea realizării şi finanţării în comun a obiectivului
„Transformare Club Lira în Casă de Cultură Municipală şi creare Centru Regional
de Cultură”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2014, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 la
patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2013 în
baza Legii nr. 350/2005.
10. Raport de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti pe anul
2013.
11. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap pe semestrul II/2013.
12. Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2013.
13. 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 21.01.2014, cu 19 voturi
pentru.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 şi
punctul 2 au fost parcurse, se trece la punctul trei de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2014”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Irimia Dumitru: La obiectivul nr. 10 este prevăzută
dotarea cu echipamente sportive şi înfiinţarea altor spaţii pentru sport în aer liber.
Propun să se monteze în parcuri mese de tenis. În 2008 am montat o masă de tenis
în parcul Băi. Fac această propunere şi pentru faptul că avem achipă de tenis în
divizia B.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom identifica locaţiile unde este bine de
amplasat şi ce tipuri de materiale trebuie achiziţionate.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Masa a fost făcută din beton, prinsă bine
ca să nu poată fi luată. A costat la vremea aceea aproximativ 9 milioane lei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am reţinut propunerea dumneavoastră, neaţi dat o idee de a iniţia un concurs de tenis de masă pentru amatori la nivel
municipal.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 şi-l propun pe domnul
consilier Enea Pavel Iulian preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni.
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.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2014”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico – economice „Transformare Club Lira în Casă de Cultură
Municipală şi creare Centru Regional de Cultură” - municipiul Moineşti – faza:
D.A.L.I. actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, proiect nr.
55/07GCP/2011, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian -
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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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice „Transformare Club Lira în Casă de Cultură Municipală şi creare Centru
Regional de Cultură” - municipiul Moineşti – faza: D.A.L.I. actualizată şi a
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, proiect nr. 55/07GCP/2011, proiectant
S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asocierii Municipiului Moineşti cu Judeţul Bacău în vederea realizării şi finanţării
în comun a obiectivului „Transformare Club Lira în Casă de Cultură Municipală şi
creare Centru Regional de Cultură”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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, Apostu Radu, 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
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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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului
Moineşti cu Judeţul Bacău în vederea realizării şi finanţării în comun a obiectivului
„Transformare Club Lira în Casă de Cultură Municipală şi creare Centru Regional
de Cultură”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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, Apostu Radu, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2014, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 19
voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei pentru anul 2014 la patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 şi-l propun pe dl. jr. Vieru
Valentin - reprezentant al Unităţii Administrativ Teritoriale municipiul Moineşti în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei economice.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014
la patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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, Apostu Radu, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, cu 19 voturi pentru.
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Raport anual privind finanţările
nerambursabile acordate în anul 2013 în baza Legii nr. 350/2005.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: valoarea a fost de 300 mii lei alocată într-o
singură sesiune, în mai 2013. Solicitanţi: Protopopiatul Moineşti cu 100 mii lei,
Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” cu 70 mii lei, Parohia Catolică „Înălţarea
Domnului” cu 50 mii lei, Asociaţia „Activ” 40 mii lei pentru proiectul „Renovarea
casei funerare şi a gardului cimitirului evreiesc din municipiul Moineşti”, Societatea
cultural literară „Tristan Tzara” 30 mii lei pentru editarea volumelor 3-4 ale
Caietelor Tristan Tzara şi Asociaţia „Sara Ştefania” în parteneriat cu Asociaţia
„Sprijin pentru părinţi” 10 mii lei care au susţinut trei concerte deosebite la
Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: În perioada 7-11 aprilie doresc să
merg cu un grup de copii de la Şcoala „Tristan Tzara” la un concurs naţional la
Braşov. Vă rog să ne spijiniţi pentru cheltuielile cu transportul şi masa.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă rog să vă adresaţi direct şcolii, domnul
director Purcaru va face demersurile necesare. Vă informez că pentru anul 2014,
comparativ cu anul trecut, bugetul pe această finanţare va fi jumătate.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Am avut o discuţie cu domnul
director Purcaru şi nu mi-a dat nici un răspuns.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunteţi organizaţi într-o asociaţie, fundaţie
sau ONG?
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Nu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Finanţările nerambursabile se acordă
numai pentru asociaţii, fundaţii, ONG-uri sau cultelor religioase recunoscute
conform legii. Şcoala trebuie să se implice, profesorii diriginţi. Dumneavoastră
faceţi muncă voluntară şi vă ocupaţi de îndrumarea acestor copii. Trebuie să
convingeţi părinţii şi şcoala că activitatea pe care o desfăşuraţi este benefică.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Este benefică, dar nu vreau să le cer
părinţilor să participe cu bani.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nici vorbă, de când sunt Primarul
municipiului Moineşti la toate discuţiile avute cu directorii de şcoli le-am cerut să
nu solicite bani de la părinţi. Totdeauna le-am spus că am alocat an de an fonduri
mai multe pentru învăţământ, din dorinţa de a elimina aceste practici. Le-am
motivat în discuţiile purtate cu directorii şi contabilii că nu este corect ca un
profesor să ceară o sumă de bani, spre exemplu 10 lei, elevilor pentru a cumpăra
materiale, deoarece sunt copii pentru care 10 lei sunt bani foarte mulţi. Sau poate să
spună că cine are să aducă cine nu are nu. Deja i-a împărţit în două, este un lucru
dureros pentru ei şi între copii nu trebuie să existe această diferenţiere. Direcţia
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economică a întocmit o situaţie cu sumele alocate din anul 2008 pe cheltuieli
materiale la învăţământ de unde se vede că sumele aproape s-au dublat, înafară de
sumele alocate pentru investiţii.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Se vede şi în şcoli.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Lunar, directorii de şcoli, avem şedinţe
la Inspectoratul Şcolar Judeţean în care ni se prelucrează aceste probleme. În şcoala
pe care o conduc nu se cer bani elevilor pentru materiale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dar pentru ce s-au cerut?
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Pentru acele caiete auxiliare. În toate
şedinţele Consiliului profesoral specific acest lucru, se poate verifica în proceseleverbale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dumneavoastră şi Consiliul de
administraţie al şcolii să incriminaţi acest lucru şi să dispuneţi şi măsuri pentru că,
vă reamintesc, Consiliul de administraţie este suveran pe ceea ce se întâmplă în
şcoală. Eu pot să vă asigur de tot sprijinul reprezentantului Primarului în acest sens.
Consiliul Local, prin reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie, sunt convins că
susţine acest demers.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Apare aspectul trecut şi în Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi preluat în
Regulamentul de ordine interioară că dacă un copil distruge un bun, trebuie să-l
plătească.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este un alt aspect, eu mă refer la faptul că
toţi copiii trebuie să aibă un caiet auxiliar, de ce trebuie să vină cu bani de acasă?
Cred că se poate găsi suma necesară achiziţionării acestor caiete. Vă atenţionez că
s-au schimbat conturile şi prevăd că până la sfârşitul anului nu veţi cheltui toţi banii
alocaţi. Acum cheltuielile sunt strict pe unitate şcolară şi pe capitole.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al Direcţiei de
Asistenţă Socială Moineşti pe anul 2013.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În materialul prezentat am văzut că au fost
întocmite 6500 de anchete sociale. Ajutor de încălzire - 321 beneficiari, au fost
acordate 4213 carnete cu tichete sociale în două tranşe, 3058 beneficiari ai
ajutoarelor PEAD, 54 beneficiari ai Cantinei de ajutor social şi alţi 20 prin
protocolul încheiat cu Protopopiatul şi Şcoala Tristan Tzara. Au fost monitorizate
500 cazuri sociale, îngrijire la domiciliu acordată unui număr de 17 vârstnici. Există
şi parteneriatul cu Societatea de Cruce Roşie. Sunt activităţi diverse şi subliniez că
în urma controalelor efectuate nu au fost depistate deficienţe mari.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială: A
crescut numărul dosarelor de ajutor social. Ce nu putem noi verifica sunt cererile de
acordare a jutoarelor de încălzire.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au venit la audienţe persoane care s-au
plâns că trebuie să restituie ajutorul pentru că au depozite bancare de 3 mii lei sau
au peste 1000 m² teren intravilan. Acordarea s-a făcut pe baza declaraţiei pe propria
răspundere şi atunci când au fost verificaţi de Direcţia Judeţeană s-a constat că nu
îndeplineau condiţiile şi trebuie să restituie sumele primite.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Raport privind activitatea desfăşurată de
către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II/2013.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din materialul prezentat rezultă un număr
de 88 asistenţi personali.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Aduc din nou în atenţia dumneavoastră
cazul Cristescu. Vă rog o soluţie, ce se poate face. Sunt o problemă, fac mizerie şi
gălăgie pe scara blocului, au început să depoziteze din nou gunoaie în apartament. O
influenţă negativă o are concubina acestuia.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Direcţia de Asistenţă Socială împreună cu
Direcţia Poliţia Locală vor monitoriza şi nu numai acest caz. Săptămânal verificată
casa scării, ce fac şi ce aduc în casă. La fiecare şedinţă de Consiliu local să fiţi
prezenţi pentru a răspunde interpelărilor.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială:
Este propietar şi nu poate fi evacuat din apartament.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ea nu este, nu sunt căsătoriţi. Sunt
iresponsabili, pot da foc la bloc. Fac gălăgie noaptea, se ceartă, deranjând locatarii.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Propunere privind evaluarea
performanţelor profesionale a Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2013.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2013, în forma prezentată.
Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Manolache Ionică: Referitor la parcarea de la spital. Cred
că ar fi bine să luăm acel semn şi să punem semnul de staţionare interzisă.
Dimineaţa mai ales este foarte greu de circulat în această zonă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Orice maşină care are un pacient trebuie să
intre în curtea spitalului. Am avut o discuţie cu domnul dr. Cotîrleţ de la precedenta
solicitare a dumneavoastră pentru a rezolva problema. La primăvară când se va
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deschide şi parcarea de sus, vom crea o zonă de parcare pentru vizitatori cu timp
limitat de staţionare.
Domnul consilier Manolache Ionică: Am fost interpelat de nişte cetăţeni
referitor la locurile de parcare din faţa magazinului „Ana şi Cornel” unde sunt mai
multe locuri blocate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au solicitat loc de parcare pentru
aprovizionare, au venit chiar şi în Consiliul local. Pe principiul că pe strada T.
Vladimirescu nu acordăm parcări nici persoanelor fizice şi nici persoanelor juridice,
le-am solicitat în program de aprovizionare şi le-am permis ca atunci când îi sună că
vine maşina, cu o jumătate de oră maxim o oră, să blocheze un loc de parcare. Prin
grija poliţiei locale vom verifica acest aspect.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Un caz asemănător avem şi la
Ambulanţă. Ca să putem ieşi trebuie să pornim sirena.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom monitoriza şi această zonă.
Doamna consilier Tincu Liliana: S-a format un depozit de gunoi în clădirea
neterminată de lângă spital, trebuie neapărat curăţat. Ar fi bine de îngrădit acea
clădire ca să nu se mai depoziteze gunoaie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şedinţa extraordinară pentru buget o
propun pentru data de 30 ianuarie. Proiectul de buget se află încă în dezbatere
publică, este afişat pe site-ul primăriei. După cum aţi observat este un buget pe
investiţii pentru lucrări în continuare, lucrări noi nu avem decât Clubul Lira.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 21.01.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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