F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24.10.2013, 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 24.10.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1272/14.10.2013 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, domnul dr. Cotîrleţ Adrian – managerul
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 24.09.2013 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 24.09.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.09.2013, cu 19 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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Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Sandu
Teodor să fie preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Mai sunt şi alte propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea domnului consilier Manolache Ionică.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, domnul
consilier Sandu Teodor, cu 19 voturi pentru.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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 24.09.2013.
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 execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.09.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din inventarul
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Amenajare parcări şi cale de acces Piaţă” – faza: Studiu de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8A/GCP/2012 elaborat de S.C. GRUP
CONSULT PROIET S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de
3,60 mp pentru executarea lucrării „Modernizare branşamente în vederea integrării
în SMART matering, zona PT40, Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune
pentru perioada de toamnă - iarnă 2013-2014, în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al municipiului Moineşti în Comisia pentru vânzarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
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11. Proiect de Hotărâre privind atribuirea a două locuinţe sociale, ce aparţin
fondului locativ din domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a
persoanelor ce ocupă în mod abuziv spaţiile cu destinaţie de locuinţă aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional” pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale unor persoane cu dizabilităţi din municipiul
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Diverse:
- Comunicarea nr. 4480/204/11.10.2013 a Lichidatorului Judiciar Sierra
Quadrant S.P.R.L. privind publicaţia de vânzare a sediului administrativ şi terenului
aferent, situat în str. V. Alecsandri, nr. 52.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul
Moineşti la „Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic” în anul 2013, care a fost analizat în
şedinţele comisiilor de specialitate şi avizat favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul
Moineşti la „Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic” în anul 2013.
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 24.10.2013, cu 19 voturi
pentru.
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Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Punctele 1 şi 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
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.09.2013.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă 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,
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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 30.09.2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
radierii unor poziţii din inventarul domeniului public al municipiului Moineşti,
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de
Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din
inventarul domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului
României nr. 1347/2001, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 1347/2001.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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,
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001, cu 19
voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Amenajare parcări şi cale de acces Piaţă” –
faza: Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
8A/GCP/2012 elaborat de S.C. GRUP CONSULT PROIET S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Amenajare parcări şi cale de acces Piaţă” – faza: Studiu de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8A/GCP/2012 elaborat de S.C.
GRUP CONSULT PROIET S.R.L. Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren în suprafaţă de 3,60 mp pentru executarea lucrării „Modernizare
branşamente în vederea integrării în SMART matering, zona PT40, Moineşti,
judeţul Bacău”.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în
suprafaţă de 3,60 mp pentru executarea lucrării „Modernizare branşamente în
vederea integrării în SMART matering, zona PT40, Moineşti, judeţul Bacău”, cu 19
voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2013-2014, în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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,
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de
acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2013-2014, în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Comisia pentru
vânzarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Noi am
desemnat în diverse comisii reprezentanţi ai Consiliului local dar nu toţi participă la
şedinţe. Procesele-verbale nu au toate semnăturile lor. Iniţiatorul proiectului are
datoria să convoace reprezentanţii desemnaţi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Convocarea se face pe bază de
convocator. Au fost convocaţi, dacă nu au venit, şedinţa s-a ţinut cu majoritatea
membrilor prezenţi. Săptămâna viitoare vom întruni Comisia de analiză a dosarelor
cu documentaţiile depuse pentru solicitările de locuinţe, sunt peste 200 de dosare.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Şi în şedinţa
trecută s-a discutat despre participarea reprezentanţilor Consiliului local la şedinţele
Consiliilor de administraţie din unităţile şcolare. Din câte ştiu situaţia s-a
reglementat.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vă dau exemplul unui consilier
local din Bacău care spus că nu fost invitat la şedinţle Consiliului de administraţie
din unitatea şcolară unde a fost desemnat. Dl. Primar i-a spus că nu trebuie să
participe numai la şedinţa Consiliului de administraţie ci ori de câte ori avea timp
sau era nevoie să meargă la şcoală şi pentru alte probleme.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe dl. consilier
Enea Pavel Iulian membru în Comisia de pentru vânzarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti.
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 şi-l propun pe dl. consilier
Sandu Teodor membru în Comisia de pentru vânzarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Moineşti în Comisia pentru vânzarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atribuirea a
două locuinţe sociale, ce aparţin fondului locativ din domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atribuirea a două locuinţe sociale, ce
aparţin fondului locativ din domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind evacuarea pe
cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spaţiile cu destinaţie de
locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a
persoanelor ce ocupă în mod abuziv spaţiile cu destinaţie de locuinţă aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2013.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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,
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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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional” pentru anul 2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti,
distrusă parţial în incendiu.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale unor persoane
cu dizabilităţi din municipiul Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale unor persoane cu dizabilităţi din
municipiul Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
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Domnul consilier Sandu Teodor, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu
paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic” în anul 2013.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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

18

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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”
în anul 2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Comunicarea nr. 4480/204/11.10.2013 a Lichidatorului Judiciar Sierra
Quadrant S.P.R.L. privind publicaţia de vânzare a sediului administrativ al S.C.
ALCOR S.A. Moineşti şi a terenului aferent, situat în str. V. Alecsandri, nr. 52.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă dă citire
comunicării nr. 4480/11.10.2013, material depus la dosar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am luat în discuţie această publicaţie de
vânzare deoarece vreau să vă informez că am înaintat o adresă către Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Bacău, unul dintre creditorii importanţi, prin care leam solicitat să aibă în vedere posibilitatea preluării bunurilor imobile a debitoarei
S.C. ALCOR S.A. Moineşti în condiţile legii, în domeniul public al statului, U.A.T.
municipiul Moineşti fiind interesată de a prelua în domeniul privat al municipiului
Moineşti sau în administrare acest imobil clădire situat pe str. V. Alecsandri, nr. 52,
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în vederea desfăşurării unor servicii de utilitate publică. Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Bacău ne răspunde că referitor la posibilitatea preluării bunurilor
debitoarei S.C. ALCOR S.A. Moineşti, să ne adresăm lichidatorului judiciar Sierra
Quadrant S.P.R.L, persoana care administrează societatea în faliment, iar datorită
faptului că se află într-o procedură colectivă potrivit Legii nr. 85/2006, solicitarea
noastră trebuie pusă în discuţia comitetului creditorilor. Ne-am adresat
lichidatorului judiciar Sierra Quadrant S.P.R.L. şi am solicitat să pună în discuţia
comitetului creditorilor ca imobilul clădire situat pe str. V. Alecsandri, nr. 52 să fie
preluat în domeniul public al statului în contul creanţei Ministerului Finanţelor
Publice, urmând ca, ulterior, să fie dat în administrare U.A.T. municipiul Moineşti
în vederea desfăşurării activităţii unor servicii de utilitate publică. Am informat că
am trimis adresă şi la Ministerul Finanţelor Publice. La acea dată am discutat şi cu
lichidatorul judiciar, sperând să existe o înţelegere ca o parte din bunurile societăţii
să fie preluate de Ministerul Finanţelor Publice, iar cealaltă parte să fie vândute
pentru a acoperi creanţele faţă de ceilalţi creditori. Din păcate nu a fost posibil acest
lucru. Aduc în discuţia dumneavoastră, a Consiliului local, dacă este bine să
avansăm discuţii pe această temă şi poate chiar să propunem un proiect de hotărâre
prin care să facem o ofertă de preluare a acestui imobil-clădire. Imobilul este
generos, situat în zonă centrală, învecinat căminului pe care noi îl reabilităm. Eu
cred că vom avea câteva variante de dezvoltare a unor activităţi publice: asistenţa
socială ar putea să-şi desfăşoarea activitatea foarte bine acolo, gestionând o parte
din clădire pentru că are şi o cantină unde se poate dezvolta o cantină socială.
Câteva camere se pot amenaja pentru situaţii de urgenţă, să le avem pregătite pentru
astfel de situaţii şi de ce nu, la o parte din spaţiile de acolo să le dăm o altă
destinaţie. Mai sunt câteva instituţii publice importante din municipiul Moineşti
aflate în anumite situaţii care ar putea să-şi desfăşoare acolo activitatea, mă refer la
APIA, Trezoreria, Judecătoria Moineşti, care din punctul meu de vedere ar putea fi
sprijinite de noi pentru nu fi în situaţia de a se retrage de pe raza municipiului.
Acestea sunt motivele pentru care am adus în discuţie şi vă rog să vă exprimaţi
punctul dvs. de vedere. Preţul de pornire este de 862.200 lei, este suma maximă,
dacă nu vor fi cumpărători, se acceptă o negociere directă.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Fiind a doua strigare, nu trebuia să facă
reducere?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu este obligatoriu, lichidatorul judiciar
are sarcina să recupereze prejudiciul.
Domnul consilier Manolache Ionică: Cunosc foarte bine spaţiul, este
generos, are două intrări, a fost renovat acum câţiva ani şi cred că ar folosi
municipalităţii. Vă propun să luăm în considerare această iniţiativă a domnului
Primar şi să acceptăm intrarea în negocieri pentru preluarea acestui imobil.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Propunerea mea este de a lua în discuţie
acest aspect. Eu am făcut demersuri să-l preluăm cu titlu gratuit aşa cum s-a
procedat cu imobilul-clădire a S.C. Moldocip S.A. Moineşti atunci Ministerul
Finanţelor Publice a acceptat, au făcut evaluarea bunului şi l-a preluat în contul
datoriei. Acum Ministerul Finanţelor Publice nu este creditorul principal, mai sunt
două bănci cu o valoare mai mare şi nu s-au înţeles. Au evaluat bunurile, unul este
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cel de care discutăm, iar celălalt are o valoare de 682.740 lei. Acesta din urmă să
rămână pentru bănci, dar nu au acceptat.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Bacău spune că solicitarea noastră trebuie pusă în discuţia comitetului creditorilor.
Cine o pune, lichidatorul judiciar?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, a pus-o în discuţie, dar nu au acceptat.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Propun iniţierea discuţiilor.
Domnul consilier Ilie Vasile: Şi eu propun iniţierea discuţiilor, este o clădire
bună pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă socială.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă solicit au aviz de principiu, ca noi
Executivul să continuăm demersurile.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Cine este de acord
pentru continuarea demersurilor în vederea achiziţionării acestui imobil?
Membrii Consiliului local, cu 19 voturi pentru, sunt de acord pentru
continuare demersurilor în vederea achiziţionării imobilului situat în municipiul
Moineşti, strada V. Alecsandri, nr. 52.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lichidatorul judiciar ne informează despre
bunurile de pe raza municipiului Moineşti care se vând şi se afişează la sediul
instituţiei. Noi vom continua demersurile către lichidatorul judiciar şi îi vom solicita
punerea în discuţie a intenţiei noastre.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Mâine este licitaţia, oferta se depune
cu 24 de ore înainte.
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Ei aşteaptă un cumpărător serios.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Procedural, va trebui să înaintăm o
propunere de preţ către lichidatorul judiciar care o va supune dezbaterii comitetului
creditorilor şi acesta va delibera. Dacă nu va fi de acord, va trebui să ne revizuim
propunerea de preţ sau să renunţăm.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Atunci când se va face reducerea de
25% din preţ, să intervenim cu oferta noastră.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu sper să fie mai mare reducerea.
Lichidatorul judiciar are obligaţia să supună dezbaterii comitetului creditorilor.
Dacă acesta o acceptă se face o publicaţie de vânzare prin care se anunţă că s-a
depus oferta de cumpărare cu suma respectivă şi se stabileşte o dată. Dacă nu vine
un alt ofertant cu un preţ mai mare, atunci se adjudecă. Dacă este o ofertă mai mare,
atunci se anulează şi se reia procedura.
Am primit acum Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la Baza
de tratament care spune că: „admite recursul declarat de reclamanta U.A.T.
municipiul Moineşti împotriva Deciziei nr. 19/2012 din 13 iunie 2012 pronunţată de
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Curtea de Apel Bacău - secţia I Civilă, pe care o casează şi dispune trimiterea
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Irevocabilă”.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în considerare probele noastre şi
trimite spre rejudecare Curţii de Apel Bacău care va trebui să ţină cont de faptul că
acel contract de vânzare-cumpărare a fost viciat, ceea ce ne dă speranţe.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Locatarii blocului F1, scara 3 din
strada T. Vladimirecu au înaintat cererea nr. 25923/23.10.2013, dl. Chivu Vasile a
venit personal, prin care solicită aprobarea reparaţiei unei porţiuni de 2 mp faţadă de
la etajul 3 care s-a desprins şi a doborât câteva antene şi izolarea apartamentelor din
acea zonă. Dumnealui doreşte să izoleze două apartamente individuale situate la
etajele 2 şi 3. În şedinţa trecută am avut discuţii pe această temă, de a nu mai fi date
aprobări decât pentru izolarea întregii scări de bloc.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cererea a fost adresată Comisiei de
urbanism şi Consiliului local. Punctul de vedere al Executivului este clar: nu se mai
permite izolarea decât pe tot tronsonul, dacă nu, nu se mai face.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Noi am iniţiat acel program de
reabilitare termică a blocurilor pe care dvs. l-aţi aprobat prin bugetul de venituri şi
cheltuieli.
Domnul consilier Ilie Vasile: Şi eu trebuie să izolez apartamentul, dar am
vecini pe scară care sunt plecaţi în străinătate. O să stau sî îngheţ de frig până când
vor veni aceşti vecini. Nu este normal, dacă am bani şi vreau să izolez, de ce nu
pot?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru că aţi luat o decizie în acest sens
domnule consilier. Dumnealor au montat şi schela, au contractat constructorul şi
când a mers la faţa locului inspecţia de urbanism a constatat că nu are avizul
Asociaţiei de proprietari şi nici al Primăriei. Ori noi am stabilit nişte reguli care
trebuie să le respecte.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În ultima lună au venit mai mulţi
cetăţeni în audienţă care au solicitat izolarea apartamentelor propritate personală şi
le-am spus acelaşi lucru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Unii dintre ei au convins vecinii şi au izolat
tot tronsonul.
Domnul consilier Ilie Vasile: Şi eu sunt pus în această situaţie, dacă nu voi
sta în frig împreună cu copiii mei toată iarna. Este bine să trimiteţi un specialist care
să ne spună ce condiţii trebuie să respectăm referitor la grosimea izolaţiei, la
culoare. Dacă nu respectăm, vom plăti amendă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Tuturor cetăţenilor care au venit la
audienţă cu acestă problemă le-am spus ceea ce vă spun şi dvs. că primesc aviz dacă
izolează tot tronsonul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am luat această decizie ţinând cont de
faptul că începând din 2014 vor fi alocate fonduri pentru reabilitare termică. Ori
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dacă permitem la unul, doi, trei din coloană să izoleze individual, nu vor mai fi
interesaţi pentru reabilitarea termică a întregului bloc. Reabilitarea termică
înseamnă mai mult decât placarea cu polistiren a faţadei exterioare a
apartamentului, înseamnă şi reparaţia acoperişului, a subsolului, a spaţiilor comune
a întregului bloc. Noi venim cu acest program – proiect, vrem să avem şi piaţă
pentru el, altfel vom da bani pe studii de fezabilitate şi nu le vom folosi.
Domnul consilier Ilie Vasile: Atunci le vom explica să aibă răbdare să
aştepte până la anul.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Îi va costa pe proprietari mult mai mult.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu îi va costa mai mult. Nu aţi venit la
întâlnirea care am avut-o pe acestă temă, am avut o dezbatere publică cu asociaţiile
de proprietari şi specialişti. Au participat şi consilieri locali, cetăţeni interesaţi care
au primit explicaţii asupra acestui proiect. Noi sperăm să obţinem finanţare pe
Programul Operativ Regional, aşa cum se întâmplă cu municipiile reşedinţă de
judeţ. Din calculele efectuate se junge să se plătescă rate de minim 30lei/lună şi
maxim 90 lei/lună timp de 60 de luni, fără dobândă.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Din experienţă vă
spun că degeaba am izolat toată faţada de la etajul 1 până la etajul 4, acoperişul este
din azbest, ulucii s-au stricat, iarna pot cade ţurţuri de gheaţă, subsolul în fiecare an
am stâns bani şi l-am reparat. Dacă se face un proiect de reabilitare completă, este
foarte bine. Noi am izolat blocul pe exterior, dar acum constat că nu au lucrat
corect, se coşcoveşte, au dat cu var de interior şi arată mai rău decât era înainte.
Doamna ing. Arseni Apronila, şef Compartiment Fond Locativ: Specialiştii
care au venit ne-au explicat că degeaba izolăm exteriorul dacă nu reparăm şi
acoperişul şi subsolul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt anumite reguli pe care trebuie să le
respecte cei care locuiesc într-un condominiu.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Aduc din nou în atenţia dvs. problema
familiei Cristescu, iar este plin apartamentul de gunoaie, iar este gălăgie. Toate
acestea se întâmplă datorită concubinei care are o influenţă negativă asupra acestei
familii. Din câte ştiu nu are mutaţie şi se poate întâmpla orice, poate izbucni un
incendiu sau o altă nenorocire.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Rog pe d-na Fodor de la Direcţia de
Asistenţă Socială ca împreună cu Poliţia Locală să întocmească un program de
verificare şi rezolvare a cazului. Vedeţi că rolul Asociaţiei de proprietari este foarte
important, primăria nu are cu ce să intervină în bloc, în incinta unei proprietăţi
private. Putem interveni doar din punct de vedere social.
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Vecinii trebuie să ia iniţiativă, să
sesizeze Asociaţia de proprietari. Noi, Consiliul local, nu suntem în măsură să
intervenim.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am discutat cu Asociaţia de proprietari.
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Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Asociaţia de
locatari se va adresa Primăriei, Poliţiei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Singurii care pot interveni în acest caz este
Asistenţa socială. Noi am mai fost, i-am făcut curat în casă, colegii din primărie ştiu
şi Poliţia municipală cunoaşte cazul.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am transportat-o de multe ori cu
ambulanţa la Spital, era în stare de ebrietate, pentru că am primit telefon să o luăm
că moare.
Domnul consilier Manolache Ionică: Vă aduc în atenţie trei probleme.
Prima se referă la circulaţia căruţelor în municipiu, activitate reglementată printr-o
Hotărâre a Consiliului local dar care nu se respectă. Circulă căruţe pe toate străzile,
mai puţin pe tronsonul de la fostul magazin Argintaru şi până la Select. Ieri era să
intru cu maşina într-o căruţă cu lemne la sensul giratoriu de la drumul Schelei.
Poliţia locală şi Poliţia rutieră trebuie să intervină şi să reglementeze situaţia.
În cartierul Hangani există un fost cămin cultural care se deteriorează pe zi ce
trece. Ce facem cu el, dacă îl mai ţinem trebuie să-l renovăm, sau îi dăm o altă
destinaţie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşteptăm inventarierea anuală şi vom
vedea ce propune comisia de inventariere.
Domnul consilier Manolache Ionică: A treia problemă se referă la spaţiul
S.C. Metex S.A. de pe strada Lunca care este deteriorat şi strică rău aspectul zonei.
Să facă ceva cu el, să-l demoleze dacă nu vor să-l renoveze.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am discutat şi au spus că-l
închiriază gratis pe 5 ani.
Domnul consilier Manolache Ionică: Nu cred că vor găsi pe cineva pentru
că este foarte deteriorat.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la respectarea regulilor de
circulaţie şi a semnelor de circulaţie. Se intră cu maşina pe interzis, fără probleme.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Sâmbătă şi duminică aprox. 40
maşini au intrat pe zona intezisă de centru. Am trimis adresă cu înregistrarea către
Poliţia municipală ca să ia măsuri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De sâmbătă de la orele 17,00 şi până
duminică orele 21,00 este interzisă circulaţia autovehiculelor pe tronsonul de stradă
T. Vladimirescu cuprins între sensul giratoriu (hotel) şi semafoare (Parc Central).
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Banerele care se montează pe domeniul
public trec prin filtrul cuiva din Primărie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Solicitanţii plătesc taxă de afişaj plus taxă
de stâlp.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan: Ceea ce scrie pe ele, pentru că cineva
mi-a atras atenţia că un baner amplasat la monument are sloganul „copiii deştepţi şi
frumoşi merg la Grădiniţa Motanul încălţat”. A venit întrebarea: ceilalţi copii unde
merg? De aceea propun să treacă prin filtrul cuiva.
Domnul consilier Enea Iulian: Ce se întâmplă în zona blocurilor de pe
strada M. Sadoveanu? Se creează panică în rândul cetăţenilor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt nişte emanaţii de gaz de concentraţie
mare de bioxid de carbon şi s-a constatat că nu este gaz de conductă. Ulterior, S.C.
OMV Petrom a fost solicitată, au venit specialişti de la Institutul de Cercetări din
Câmpina, au luat probe şi spun că nu este gaz de sondă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Ieri s-a repetat şi au luat din nou
probe din sol. S-au identificat conductele vechi din reţeaua de gaze şi s-a constatat
că nu au gaze în ele, urmează efectuarea operaţiunii de abandonare a celor două
sonde vechi din zonă.
Domnul consilier Apostu Radu: A apărut un afiş la blocul unde locuiesc
care spune că cine are un cap de coloană în beci să anunţe. În fiecare dimineaţă se
face şedinţă în faţa blocului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este o acţiune bine organizată. Începând cu
Instituţia Prefectului toate instituţiile abilitate sunt în alertă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Au termene stabilite, E-ON Gaz a
acţionat, acum OMV Petrom lucrează, se fac măsurători zilnic.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Urmează să se
facă o împrejmuire a capului de pompare al sondei pentru protejarea zonei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Săptămâna trecută am participat la şedinţa
anuală a Asociaţiei Municipiilor din România. Întâmplător am stat lângă dl. Primar
al municipiului Câmpina care, auzind discuţiile purtate cu dl. Viceprimar, mi-a spus
despre o situaţiei similară pe care au avut-o. Au venit cei de la OMV Petrom, au
detubat, au izolat blocul cu o pânză specială, au pus pavele speciale să protejeze
spaţiul verde şi au lăsat capete de aerisire. Lucrarea a costat peste un milion de euro.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Conducerea OMV Petrom
Moineşti ne-a informat că s-a iniţiat procedura de abandon al sondei şi punerea în
siguranţă a zonei.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 24.10.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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