CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 10.07.2015, 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 10.07.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1138/06.07.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Bulboacă Babu Gabriel, Busuioc Iulian şi Talpău
Sorin Ciprian.
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.
La ședință participă domnul ing. Constantin Toma – subprefectul județului
Bacău.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 25.06.2015 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 comisii 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 25.06.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.06.2015, cu 16 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
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municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Ilie Vasile.
Dacă aveţi şi alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Ilie Vasile, cu 16 voturi
pentru.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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:
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Consult pe domnii
consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu respectarea
prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 10.07.2015, cu 16 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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, Cojocaru Florinel și Irimia Dumitru - 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 Ilie Vasile, 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 pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
finanţării din bugetul local a activităților culturale și sportive din Municipiul
Moineşti.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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, Cojocaru Florinel și Irimia Dumitru - 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
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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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local
a activităților culturale și sportive din Municipiul Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al Municipiului Moinești.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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, Cojocaru Florinel și Irimia Dumitru - 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
Municipiului Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Săptămâna aceasta a avut loc ședința
Consiliului de administrație al Liceului ”Spiru Haret” la care am participat în
calitate de reprezentant al Coniliului local. Am câteva probleme pe care doresc să vi
le aduc la cunoștință. Conducerea Liceului a venit cu propunerea de a schimba
denumirea în Colegiul Național ”Tristan Tzara”. Au spus că va avea un impact
pozitiv atât național cât și internațional. Această hotărâre a fost votată de Consiliul
de administrație. Pentru schimbarea denumirii există condiții și una dintre ele se
referă la faptul că trebuie să aibă cel puțin 75 de ani vechime. Nu se știe dacă
îndeplinește această condiție, dar în rest celelalte condiții cred că le îndeplinește,
având în vedere rezultatele excepționale obținute la olimpiadele naționale și
internaționale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am luat act de acestă propunere și în
următoarea hotărâre de aprobare a rețelei școlare din municipiul Moinești o vom
supune aprobării.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Transformarea în Colegiu Național
trebuie aprobată de Ministerul Învățământului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, dar toat aceste hotărâri trebuie aprobate
de Consiliul de administrație, de Consiliul local, de Ministerul de resort, așa cum
trebuie să procedăm și noi pentru obținerea statutului de stațiune turistică. Prima
hotărâre va fi aprobată în Consiliul local, apoi o vom transmite Instituției
Prefectului și Consiliului Județean, după care vom depune documentația la Guvern;
aceste asunt etape obligatorii care trebuie parcurse. Conducerea Liceului ne va
comunica Hotărârea Consiliului de administrație.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Chiar dacă este Hotărâre a Consiliului de
administrație, îmi amintesc că atunci când a fost dată denumirea ”Tristan Tzara”
Școlii generale din Găzărie care uterior a fost preluată de Școala nr. 4 de atunci, a
fost necesară Hotărârea Consiliului local, care a fost înaintată împreună cu
documentația la Ministerul Învățământului, s-au parcurs niște pași. Avem Școală
generală, vom avea și Colegiu cu această denumire?!
Domnul consilier Irimia Dumitru: Tot în acea ședință ne-au informat că
procentul de promovabilitate la examanul de bacalaureat a fost de 90%. Asta
înseamnă că ajutoarele aprobate pentru participarea la olimpiade se justifică.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Locul 12 pe județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Doamna director vine cu rugămintea
pentru amenajarea aleii de trecere dintre clădirea liceului, sala de sport și cămin care
este foarte degradată. Știm că s-a mai ridicat această problemă în Consiliul local. Ei
doresc să se amenjeze aleea și treptele de acolo.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Ieri am avut o discuție cu domnul
Costea, dumnealui a avansat această propunere către Asociația Habitat for
Humanity care are pavele și poate amenaja această trecere.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Traversarea din fața Judecătoriei pentru
blocurile din zonă - nu a mai fost adus terenul la starea inițială. Nu și-au dus
lucrările până la capăt, la fel ca pe strada Păltiniș unde se fac lucrări la conducta de
gaze sau apă, nu știu exact. Au opturat drumul de acces și într-o noapte când am
avut o urgență cu ambulața, am trecut foarte greu. Mașinile de pompieri nu au pe
unde trece în caz de intervenție pentru incendiu. Cetățenii au spus că trenează de
mult timp situația.
Am o propunere: pentru a fi cunoscute de cetățeni toate realizările, tot ceea ce
vă propuneți să întreprindeți, implicarea noastră, toată activitatea din primărie, ar fi
bine de montat la intrare un monitor sau un panou electronic. Sunt puțini cei care
urmăresc pe internet ceea ce faceți dumneavostră pentru comunitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ce credeți că ar trebui să afișăm pe acel
panou?
Domnul consilier Irimia Dumitru: Toată activitate primăriei, a Consiliului
local, tot ceea ce se întâmplă în municipiul Moinești.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Un monitor ar costa mai puțin decât un
panou electronic, am putea să-l amplasăm în holul primăriei și va fi doar pentru
angajați și pentru cei care vin și în graba lor de a-și rezolva problemele, s-ar uita.
Mie greu să cred că vor sta să citească. Pentru amplasarea unui panou exterior
costurile sunt mari, zeci de mii de euro. Am avut această discuție și în Consiliul
local din mandatul anterior că avem nevoie de comunicare cu cetățenii. Ne lipsește
în continuare, dar vă spun că cetățenii sunt dezinteresați, o să vedeți câți vor
participa la dezbaterea publică de astăzi. La toate dezbaterile publice pe care le-am
avut anii aceștia nu s-a întâmplat decât foarte rar să să avem un punct de vedere.
Majoritatea au avut zero la dezbaterea publică ca participare din partea cetățenilor.
Nu cred că nu interesează pe nimeni bugetul, celelete proiecte supuse dezbaterii
publice. Folosim mijloacele de informare pe care le avem inclusiv afișajul din
stațiile de autobuz, televiziunea locală, ziarul ”Deșteptarea”, ziarul local, pagina de
web a instituției, dar este de cântărit această propunere care a mai fost discutată și
rediscutată și nu știu dacă o astfel de investiție se justifică. Vom vedea cât costă un
monitor care să poată fi montat la exterior.
Referitor la traversarea de la Judecătorie, am avut discuții ieri cu firma
constructoare căreia i s-a adus la cunoștință că trebuie să înceapă refacerea
trotuarelor și a traversărilor acolo unde și-au încheiat lucrarea.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Avem Hotărâre a Consiliului local
prin care îi obligăm să aducă terenul folosit la forma inițială.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, dar problema este și de timp. Dacă
vine și ne spune că repară după ce termină de săpat, și mai are de săpat un an, nu
putem aștepta atât.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Nu a mai primit aprobare să atace
altă lucrare până nu repară ce a stricat.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Revin asupra probelemei pe care am
ridicat-o în ședința anterioară la punctul ”Diverse”, referitor la acele drumuri aflate
în proprietatea OMV Petrom. Nu am înțeles cum au ajuns în proprietatea lor?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Hotărârea de Guvern nr. 834/1991 le–a
permis să devină proprietari pe tot ceea ce administrează, inclusiv căi de acces.
Domnul consilier Romașcanu Mircea: Un ziar local cred că ar fi bine venit.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem publicația locală ”Informativ” a
domnului ziarist Cristian Bocancea, aici prezent.
Domnul consilier Romașcanu Mircea: Revin cu problema aleii George
Enescu care trebuie reaparată, este foarte stricată și se circulă foarte greu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom interveni cu tot ceea ce avem, mai
puțin asfalt. În continuare, vă invit în sala mare de ședințe să participați la dezbatrea
publică privind clădirea ”Hotel și Bază de tratament” și atestarea municipiului
Moinești ca stațiune balneo-climaterică.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 10.07.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ILIE VASILE

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

