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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 30.01.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „2” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 30.01.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 249/24.01.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Spătaru Eugen.
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, doamna ec. Belciu Lăcrămioara - şef Birou
Resurse Umane şi d-na jconsilier juridic Botezatu Maura din cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti.
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. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2015-2017 al
Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante întro funcţie publică cu o altă denumire la nivel superior existentă în structura
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Solicitarea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti nr. 894/24.01.2014
pentru aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare
juridică.
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Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind desfiinţarea posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, angajaţi cu contract individual de muncă, din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Moineşti, 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 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind desfiinţarea posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, angajaţi cu contract individual de muncă, din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
ordinea de zi completată a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 30.01.2014, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anii 2015-2017 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 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, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii
2015-2017 al Municipiului Moinesti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transformarea
unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire la nivel
superior existentă în structura aparatului de specialitate a Primarului municipiului
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, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice
vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire la nivel superior existentă în
structura aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moineşti, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă 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, 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 Organigramei şi Statului
de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desfiinţarea
posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi cu
contract individual de muncă, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului 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, 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 desfiinţarea posturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi cu contract individual de muncă,
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Moineşti, cu 18 voturi
pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Solicitarea Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti nr. 894/24.01.2014 pentru aprobarea achiziţionării de servicii de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Spitalul solicită ordonatorului principal de
credite aprobarea achiziţionării unor servicii de reprezentare juridică. Conform
Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2012, art. 4, aliniatul (2), lit. „b” în situaţii temeinic
justificate, autorităţile şi instituţiile publice pot achiziţiona astfel de servicii numai
cu aprobarea consiliilor locale.
Doamna consilier juridic Botezatu Maura: Înafară de cele prezentate în
expunerea de motive avem multe dosare pe rolul instanţelor de judecată cu medici
rezidenţi. Ne confruntăm cu faptul că medici rezidenţi care au încheiat un contract
de muncă prin care se obligă să lucreze în spital cel puţin 5 ani după ce devin
specialişti, îşi depun demisiile şi pleacă din spital. Noi îi acţionăm în instanţă pentru
recuperarea cheltuielilor cu rezidenţiatul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Care este suma?
Doamna jconsilier juridic Botezatu Maura: Depinde de specializare,
aproximativ 500 milioane lei pe care ei refuză să-i plătească. Conform legislaţiei în
vigoare sunt obligaţi să plătească aceste cheltuieli. Ne confruntăm şi cu faptul că
sunt multe procese care se desfăşoară în diferite localităţi, funcţie de domiciliul
rezidentului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Câte dosare aveţi cu medici rezidenţi?
Doamna jr. Botezatu Maura: În prezent sunt 7 dosare, încă două în preaviz
şi o doamnă farmacist căreia i-am trimis somaţie de plată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cum s-au finalizat aceste dosare?
Doamna jr. Botezatu Maura: Am avut cazuri cu medici care au renunţat la
rezidenţiat pe parcursul pregătirii. Instanţa s-a pronunţat că medicul are această
obligaţie de plată după ce devine specialist. În prezent avem cazuri cu specialişti
care nu şi-au respectat obligaţiile contractuale pentru care aşteptăm pronunţarea
instanţei de judecată.
Domnul consilier Manolache Ionică: Aţi făcut un calcul estimativ cât ar
costa reprezentarea şi cât ar costa procesul? Cu siguranţă reprezentarea juridică
costă mai puţin decât sumele de recuperat. Noi vrem să vedem dacă este eficient
încheierea unui astfel de contract.
Doamna jr. Botezatu Maura: Deocamdată nu, contractul de reprezentare se
va negocia.
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Casa de avocat va fi plătită pentru
fiecare caz în parte.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Dacă s-ar angaja mai mulţi jurişti în
cadrul spitalului, nu ar costa mai puţin?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, în anumite cauze este nevoie de
consilieri juridici sau avocaţi specializaţi în anumite ramuri de drept.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Pe viitor ar trebui acordată mai multă
atenţie la încheierea contractelor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Desigur, ne-au spus avocaţi că ar fi bine săi consultăm înaintea semnării contractului pentru a ne formula clauze care să ne
ajute în instanţă. Noi am mai discutat aspectul că toţi cei care urmează cursuri
superioare gratuite la Universităţi de stat şi care nu prestează perioada de lucru
stipulată în contract, ar trebui să plătească studiile. Se suportă din bugetul statului
pregătirea unor persoane care nu prestează activitate şi care nu aduc nici un venit la
bugetul naţional. În şedinţa viitoare vom iniţia un proiect de hotărâre privind
aprobarea solicitării spitalului. Aşa cum am mai procedat, vă solicit acordul.
Membrii Consiliului local, cu unanimitate de voturi, avizează favorabil
solicitarea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti în vederea achiziţionării de
servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică cu amendamentul de a
prezenta un calcul de eficienţă economică.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Probabil, se va încheia contract cu o
firmă de avocatură pe perioadă nedeterminată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din experienţa noastră, îi sfătuim că ar fi
bine să solicite cheltuieli de judecată pentru a recupera o parte din cheltuielile cu
acest contract.
Domnul consilier Ilie Vasile: Am văzut ieri la Comăneşti două freze care
curăţau trotuarele de zăpadă. Ar fi bine să achiziţionăm şi noi astfel de utilaje pentru
iarna viitoare, sunt eficiente.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 30.01.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

