CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24.11.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 24.11.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1933/17.11.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domna consilier Tincu Liliana şi domnii consilieri Busuioc Iulian şi
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 şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 23.10.2014 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 23.10.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.10.2014, cu 16 voturi
pentru.
Domnul consilier Apostu Radu, 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 23.10.2014.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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3. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Complexului de Servicii Sociale
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii a Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a
locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale ale
sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 117 din 24.09.2013.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr.63 din 21.09.2004.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun aparţinând
domeniului public al Municipiului Moineşti aflat în folosinţa Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Deviere reţele electrice” strada Atelierelor, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Diverse:
* Informare privind activitatea Compartimentului Fond Locativ pentru
perioada 2008 – 2014.
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Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotărâre, care a fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate
favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 110 din 20.09.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan
Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial tip parter”, strada Libertăţii,
municipiul Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Apostu Radu, 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 ordinea de zi completată a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 24.11.2014, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel şi 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 Apostu Radu, 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 2014 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea
Complexului de Servicii Sociale Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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, Cojocaru Florinel şi Irimia Dumitru - membri, în
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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 Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Complexului de Servicii
Sociale Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind reorganizarea
Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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, Cojocaru Florinel şi 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 Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă
Socială Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Statului de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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, Cojocaru Florinel şi 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 Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului
Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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, Cojocaru Florinel şi 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 Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Moineşti, cu 16
voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea ca în cazul apariţiei unei situaţii speciale,
Ordinea de prioritate să fie modificată prin Hotărâre a Consiliului Local în baza
fundamentării întocmite de către serviciul de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii,
aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea ca în cazul apariţiei unei situaţii speciale,
Ordinea de prioritate să fie modificată prin Hotărâre a Consiliului Local în baza
fundamentării întocmite de către serviciul de specialitate.
Se aprobă Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind organizarea
manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale
ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 117 din
24.09.2013.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 117 din 24.09.2013, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr.63 din 21.09.2004.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr.63 din 21.09.2004, cu 16 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii unui bun aparţinând domeniului public al Municipiului Moineşti aflat în
folosinţa Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun
aparţinând domeniului public al Municipiului Moineşti aflat în folosinţa Serviciului
de Ambulanţă Judeţean Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 13 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 unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Moineşti, în vederea executării lucrării „Deviere reţele electrice” strada
Atelierelor, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, 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 unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Deviere reţele electrice” strada Atelierelor, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri, cu 16 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, cu 16 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 110 din 20.09.2012.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 110 din 20.09.2012, cu 16 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu
comercial tip parter”, strada Libertăţii, municipiul Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, 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, Talpău Sorin
Ciprian 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 completat, 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 completat, 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 şi 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial tip parter”, strada Libertăţii,
municipiul Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Informare privind activitatea Compartimentului Fond Locativ pentru
perioada 2008 – 2014.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul d-nei
Arseni Apronila pentru a ne prezenta raportul.
Doamna ing. Arseni Apronila, inspector compartiment Fond Locativ:
Compartimentul Fond Locativ are ca obiect de activitate administrarea, gestionarea,
repararea şi exploatarea eficientă a fondului locativ din proprietatea publică şi cea
privată a municipiului Moineşti şi vânzarea locuinţelor aparţinând fondului locativ
al municipiului Moineşti. Materialul depus la dosar fiind mai amplu, vă prezint pe
scurt cele mai importante aspecte. Din anul 2008 şi până în prezent s-au vândut din
fondul locativ al municipiului un număr de 11 apartamente reperezentând 284 mii
lei. De-a lungul timpului, datorită iniţiativelor noastre însemnând somaţii, notificări,
acţini în instanţă s-au recuperat o mare parte din debitele chiriaşilor. În anul 2008
debitul se ridica la peste 400 mii lei ajungând la finele lunii septembrie 2014 la 66
mii lei. Cred că acesta a fost motivul pentru care domnul Primar ne-a solicitat
înformarea pentru ca dumneavoastră să cunoaşteţi nivelul debitelor. S-au efecuat
încasări care în fiecare an au depăşit 100%. Am prezentat o situaţie similară şi
Curţii de Conturi. Compartimentul nostru s-a ocupat şi de reparaţii la locuinţele din
fondul locativ, a fost înlocuit acoperişul la imobilul de pe strada M. Eminecu, nr.
150, au fost contorizate apartamentele din blocurile E1 şi E2 din strada V.
Alecsandri. Anual revizuim instalaţia de gaze naturale de la aceste două imobile
pentru că 72 de apartamente din cele 80 se află în proprietatea municipiului
Moineşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, acesta a fost scopul de a prezenta
Consiliului local situaţia fondului locativ. Eu am apreciat ca foarte bună activitatea
acestui compartiment şi consider că este bine să o scoatem în evidenţă. Faptul că sau recuperat restanţele, este extraordinar şi afirm acest lucru prin prisma activităţii
delicate uneori pe care trebuie să o desfăşoare colegii de la Fond Locativ ţinând
cont de statutul social al persoanelor care aveau restanţe mari şi foarte mari la plata
chiriei. În prezent s-a ajuns la o sumă normală de încasare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Joi am fost mandatat de domnul
Primar să particip la Gala premiilor din administraţie desfăşurată la Braşov.
Dumnealui nu a putut participa, fapt pentru care am ales să-i aduc la cunoştinţă
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acum ca alături de alte primării din ţară am fost premiaţi cu premiul pentru
management modern în administraţie. La această gală au fost prezenţi primari din
toată ţara şi din municipiul Bucureşti. Nu toţi din cei prezenţi au fost premiaţi, dar
dintre cei care au primit premiu similar a fost primarul din municipiul Roman şi
primarul din Adjud. Felicit pe domnul Primar, aparatul de specialitate şi pe
dumneavoastră, pentru obţinerea acestui premiu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este premiul pe care l-am primit şi în anul
2011.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Da, în 2011 domnul Primar a
primit premiul de excelenţă pentru activitatea în primării, la fel şi în anul 2012.
Sperăm că şi anul viitor vom fi premiaţi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: La începutul mandatului nostru ca şi
consilieri aţi spus, într-una din şedinţe, că pentru o mai bună rezolvare a unor
activităţi care le observăm în teritoriu sau în instituţia pe care o coduc să nu ne mai
adresăm dvs. ci compartimentului respectiv. Am avut o relaţie destul de bună, dar
sunt unele probleme la nivel de şcolă care necesită o rezolvare urgentă. S-a spart o
conductă de apă şi nu se poate aştepta trei zile. Am avut o defecţiune la instalaţia
electrică. Într-una din zile au venit electricienii dar nu au rezolvat, a doua zi am
discutat cu şeful compartimentului care a motivat că pentru acea lucrare au fost
trimişi, dar dacă este şi în altă parte nu pot rezolva. Nu este pentru prima dată, am
solicitat să schimbe un bec, au venit exact cu un bec, când am spus că mai este unul
ars, au spus că nu au şi au plecat cu maşina la primărie să ia al doilea bec. Nu ştiu
cine este de vină. La nivel de şcolă sunt probleme pe care încerc să le rezolv pe plan
local. În acest cartier nu găseşti instalatori sau electricieni.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă rog să ne aduceţi la cunoştinţă imediat
aceste situaţii ca să analizăm şi dacă se impune vom lua măsuri. Nu este normal să
se întâmple astel de lucruri.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Au venit la două zile şi mi-au spus este
defect un circuit electronic. Eu nu mă pricep în acest doemniu. Dacă mă întrebau
dacă am astfel de piese, eu aveam şi le puteam da de prima dată.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este o abordare greşită a lor, le-am
atras de nenumărate ori atenţia atât eu cât şi domnul primar. Le transmitem tuturor
colegilor să ne aducă la cunoştinţă orice problemă întâlnită în teritoriu: iluminat
public, drumuri, borduri, deşeuri depozitate necorespunzător, etc.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Dacă s-ar lua măsuri asupra lor, poate
nu se vor mai repeta aceste situaţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este mult mai uşor să luăm măsuri dacă
suntem sesizaţi atunci şi nu după. Să încercăm să fac o anchetă pe cazul pe care ni laţi prezentat dvs. ne este greu şi suntem subiectivi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Acum câteva zile am desfăcut
contractul de muncă unui salariat pentru astfel de motive.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Anul trecut s-a spus că în acestă toamnă
se va efectua o reabilitare a centralelor termice din şcoli. Întrebarea mea este dacă
intră şi centrala termică de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”? Anul acesta sa simţit o îmbunătăţire faţă de anii trecuţi, este un pic mai cald.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este singura instituţie de
învăţământ la care nu s-a schimbat centrala termică.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Această instituţie de învăţământ are buget
propriu. Noi, în măsura în care putem, sprijinim activitatea de raparaţii, o facem cu
echipele noastre, dar în general unităţile de învăţământ nu ne solicită. Ar trebui să
fiţi ultimii care să ne solicite pentru că gestionaţi un buget altfel, mult mai bun,
decât celelalte unităţi de învăţământ. În măsura în care conducerea ne solicită, noi
răspundem cu ajutor sau îi transmitem unde trebuie să se adreseze. Poate domnul
director face economie şi are un proiect de care dumneavoastră nu ştiţi.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Sunt mulţi ani de când avem această
problemă, anul acesta zic că este un pic mai bine, că nu mai tremurăm cu paltoanele
pe noi şi depinde de sălile de clasă unde lucrăm.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Poate se face economie la gaze. Pe mine
m-a deranjat faptul că a rămas nerezolvat acel sistem electronic de control al
temperaturii pentru că o să vedeţi la ora 11,00 geamuri deschise la sălile de clasă,
probabil dau căldura afară. Vorbesc de Liceul Teoretic, Şcoala „Ştefan luchian”,
Şcoala „George Enescu”. Este adevărat, mai trebuie aerisite. Cu economia făcută la
consumul de gaze se pot susţine alte activităţi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Săptămâna trecută am participat la
şedinţa Consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „Spiru Haret”. Conducerea
acestei instituţii vine cu rugămintea către dumneavoastră să discutaţi cu cei care
efectuează transportul elevilor, să modifice ora de plecare la 14,30. Excepţie face
cursa către Solonţ şi Cucuieţi care are plecarea la ora 14,00, ceilalţi elevi sunt
nevoiţi să plece cu 10 minute din oră pentru a prinde cursa.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am primit adresa comună a celor
două licee cu această problemă pe care am înaintat-o Consiliului Judeţean, întrucât
administraează traseele judeţene. Până acum nu am primit răspuns, vom reveni.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Care mai este stadiul procesului pentru
baza de tratament?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Miercuri avem termen de judecată la Inalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Într-o şedinţă anterioară aţi spus că dacă
avem propuneri pentru proiectul de buget pe anul 2015, să venim şi să le depunem.
Venim cu solicitarea de a fi prinsă în bugetul pe anul 2015 modernizarea şi
reabilitarea zonei Parc Băi, blocurile A1, A2, A3 şi A4 de pe strada T.
Vladimirescu.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Proiectul este întocmit, avem
nevoie de sursa de finanţare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Se vorbeşte despre noi linii de finanţare cu
fonduri europene, noi suntem pregătiţi. Ceea ce s-a făcut este cu finanţare de la
bugetul local, cu eforturi foarte mari, mai avem de plată şi în anul 2015 pentru că
vor mai fi de executat lucrări de aprox. 8 miliarde lei din totalul de 20 miliarde lei.
A fost lucrarea de la Arta meşteşugarilor până în capăt, au rămas de executat nişte
trepte, un zid de spijin. Mai este de executat o completare şi la piaţă. În zona
blocurilor E1 şi E2 vom amenaja parcări. Este un efort greu de susţinut din bugetul
local, va trebui să găsim sursă de finanţare. Există o linie de finanţare „Amenajări
zone verzi şi trotuare”. Avem în lucru proiecte pentru toate incintele de blocuri.
Avem proiectată deja zona din spate de la Select şi până la aleea din Parc Băi la
blocurile A4 şi A5. Este semnat contract pentru proiectul zonei Bazar, spate la
magazinul Carrefour până la intersecţia cu strada Schelei şi în spatele blocurile D,
zona de la Liceu şi Spitalul Municipal, zona din sopatele Catedralei „Sfântul
Nicolae” şi în Lucăceşti partea dreaptă de pe strada G. Enescu, zona blocurilor D
unde sunt mai multe incinte cu parcări.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Sunt persoane nemulţumite de faptul
că au fost scoase „cocoşele” de la trecerile de pietoni. Spun că trebuiau să rămână
cele din faţa Liceului.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Au fost scoase pe perioadă
determinată, Codul rutier prevede că în perioada 01 noiembrie – 30 martie să fie
înlăturate deoarece împiedică deszăpezirea.
Domnul consilier Ilie Vasile: Anul trecut am venit cu propunerea de a
achiziţiona şi noi nişte freze de curăţat zăpada de pe trotuarele şi aleile din parcuri,
aşa cum are oraşul Comăneşti. Dacă ne permite bugetul, eu propun să le
achiziţionăm.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: De 4 ani avem încheitat contract
cu S.C. Soma S.R.L. Bacău, prin licitaţie publică. Noi nu putem achiziţiona
deoarece am externalizat acest serviciu. Am fost informaţi că au în curs de achiziţie
un astfel de utilaj şi au promis că vor lucra cu el în Moineşti.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vin cu rugămintea să stabilim şedinţa din luna
viitoare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom convoca şedinţa ordinară mai repede,
în prima decadă a lunii şi dacă va mai fi nevoie o şedinţă extraordinară până cel
târziu 18 decembrie. Vom avea o rectificare de buget pentru învăţământ, aşteptăm şi
alte probleme.
Domnul Costea Viorel, şef Birou Cultură, Tineret, Activităţi Publice şi
Mediul de Afaceri: Vă invităm dumnică 30 noiembrie să sărbătorim Ziua
Naţională. Punctul de întâlnire va fi la primărie, la ora 11,30 după care ne vom
deplasa la monumentul eroilor.
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 24.11.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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