CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 29.04.2014, 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 29.04.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 777/24.04.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Radu 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, d-na ec. Găman Oana – director economic al
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 27.03.2014 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 27.03.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2014, cu 17 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisia economică a propus pe doamna consilier Ladaru Daniela. Dacă
aveţi şi alte propuneri.
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Nefiind, supun la vot propunerea Comisiei economice.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, doamna
consilier Ladaru Daniela, cu 17 voturi pentru.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 27.03.2014.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 31.03.2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional” pentru anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale
Municipiul Moineşti ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al
Municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial a
persoanei cu handicap, pentru anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri aparţinând
domeniului public al municipiului Moineşti aflate în folosinţa Spitalului Municipal
de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 130 din 25.10.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul
“Cămin” din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru a vota
în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare
finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
14. Diverse:
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- Raport privind activitatea desfăşurată de cabinetele medicale şcolare din
Municipiul Moineşti în perioada 2013-2014;
- Informarea administratorului special al S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti
cu privire la Sentinţa Civilă nr. 1488/2012 a Tribunalului Bacău – Secţia II-a Civilă
şi de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi următoarele
proiecte de hotărâre, proiecte care a fost analizate în şedinţele comisiilor de
specialitate şi avizate favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza: D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 293/2013, proiectant S.C. ROUTTECONSTRUCT S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”– faza: D.A.L.I.
şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8/2013, proiectant S.C. DRUMPROIECT S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind concesionarea directă a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti în favoarea SC
OMV PETROM S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea
siturilor petroliere contaminate istoric în România - faza I (facilităţi şi sonde)” a
terenului necesar implementării proiectului.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor şapte
proiecte de hotărâre.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
ordinea de zi completată a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 29.04.2014, cu 17
voturi pentru.
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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 alegerea
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o
perioadă de 3 luni.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi o propun pe doamna
consilier Ladaru Daniela preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 31.03.2014.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 31.03.2014, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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,
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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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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Chirea Mihaela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional” pentru anul 2014, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind participarea
Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti ca membru afiliat la Bursa
Română de Mărfuri.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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.
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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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moineşti ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri, cu
17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de
protectie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pentru anul 2014.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
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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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului
Local al Municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial
a persoanei cu handicap, pentru anul 2014, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti
aflate în folosinţa Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti aflate în folosinţa Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 130 din 25.10.2012.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Executivul a
propus ca administrator special pe d-na Cojocaru Mirela – consilier juridic în cadrul
Biroului Juridic şi Contencios. Dacă sunt 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 130 din 25.10.2012, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind închirierea
unui spaţiu situat în imobilul “Cămin” din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 14,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în
imobilul “Cămin” din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din
27.11.2013.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
mandatului special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Mandatul Consiliului Local este pentru
excluderea U.A.T. Comăneşti din ADIS?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da. Observ multe priviri care mă determină
să vă informez despre acţiunea Primăriei Comăneşti şi, după cum ştiţi, nu este
membru ADIB. Au fost discuţii la care am participat şi eu pentru a o copta în ADIS.
Aveam o gropă de gunoi atât noi cât şi oraşul Comăneşti care trebuia închisă şi a
fost închisă. Primăria Comăneşti condiţionează de fiecare dată cu alte şi alte cereri
refuzând să accepte majorările de tarif aşa cum a cerut ADIS, care să asigure şi
partea de cofinanţare a proiectelor care s-au derulat. Din luna februarie amână
aprobarea acestor majorări. Statutul ADIS prevede că nu putem sta noi, cei 92 de
membri, adică tot judeţul Bacău pentru nehotărârea unui membru. Motivele pe care
le-a invocat, eu am fost nevoit să iau cuvântul în plen şi să-i spun că nu sunt
adevărate. Domnul Baciu Costel, pe care îl mandatăm să voteze, a fost cu mine la
această şedinţă a ADIS. Trebuie să luăm această decizie care nu este plăcută, dar nu
putem sta noi cele 92 de unităţi administrativ teritoriale pentru un membru
nehotărât.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru
a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei de
investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în
sectorul apă/apă uzată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Rog pe dl. Vinghiac Octavian să ne
prezinte pe scurt despre sumele alocate municipiului Moineşti. A fost o negociere
pentru că erau sume mult mai mici.
Domnul Vingiac Octavian, inspector Birou Proiecte: Iniţial erau 2 milioane
de euro şi s-a ajuns la suma de 6.252 mii euro, din care pentru reabilitare reţea
canalizare 837 m suma de 256 mii euro şi extindere reţea canalizare 16 km suma de
1.800 mii euro. Noi am propus toate străzile din municipiul Moineşti care nu au
canalizare, urmează să se stabilească priorităţile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem 21 km extindere reţea canalizare în
perioada 2007-2015 şi încă 16 km în 2014-2020. Astfel ar trebui să acoperim tot
municipiul Moineşti. Vom avea nevoie pentru reabilitarea reţelei existente, noi am
susţinut acest fapt, dar am obţinut doar 837 m. Avem zonele: Gării, Lucăceşti
blocurile vechi.
Domnul Vingiac Octavian, inspector Birou Proiecte: Pe reţeaua de apă avem
8 km reabilitare şi 28 Km extindere, până în anul 2020.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu cred că va fi mai repede din experienţa
pe care o avem din 2007 -2014.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Cu proiectantul se discută cuprinderea
stăzilor?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da. Aşa cum am mai explicat, pe primul
program aflat în derulare am trasat magistralele, urmează celelalte străzi care nu
sunt aşa de multe. În prezent se lucrează pe strada Şt. Luchian, se va intra şi pe
strada Progresului şi pe strada Sp. Haret.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: La Lucăceşti, capătul de stradă G.
Enescu de la sondă la liceu, nu se poate reabilita?
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Eu ştiu că au canalizare, au fost
racordaţi la apă şi trebuie întradevăr reabiliată pentru că abia se mai poate circula.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Fiecare stradă ce urmează a fi
asfaltată trebuie să aibă reţea de apă şi de canalizare.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
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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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii
prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul
apă/apă uzată, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”– faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
293/2013, proiectant S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 293/2013, proiectant S.C.
ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 15 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare stăzi asfaltate în municipiul
Moineşti – strada Osoiu”– faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 8/2013, proiectant S.C. DRUM-PROIECT S.R.L. Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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Chirea Mihaela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare stăzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”– faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8/2013, proiectant S.C.
DRUM-PROIECT S.R.L. Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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.
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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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 17 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în
municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
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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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada
Osoiu”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 18 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 19 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind
concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti în favoarea SC OMV PETROM S.A.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind concesionarea directă
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a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti în favoarea
SC OMV PETROM S.A., cu 17 voturi pentru.
Punctul 20 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre privind punerea la dispoziţia
proiectului „Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric în România - faza
I (facilităţi şi sonde)” a terenului necesar implementării proiectului.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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, 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.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului
„Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric în România - faza I (facilităţi şi
sonde)” a terenului necesar implementării proiectului, cu 17 voturi pentru.
Punctul 21 al ordinii de zi: Diverse.
* Raport privind activitatea desfăşurată de cabinetele medicale şcolare din
Municipiul Moineşti în perioada 2013-2014.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna dr. Iosub Mădălina: Avem trei cabinete medicale şcolare, în ce
priveşte personalul medical avem doi asistenţi şi un medic specialist, mult prea
puţin faţă de numărul de elevi şi preşcolari din municipiul Moineşti. Nu acoperim
necesarul la cele 4 şcoli generale, unde este necesar cel puţin un asistent la fiecare
şcoală.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Am făcut demersuri la Ministerul
Sănătăţii şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice dar nu am
primit aviz favorabil pentru deblocarea posturilor. Urmare a declarării
necostituţionale a Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 s-a dat o altă interpretare în
sensul că am putea ocupa aceste posturi, numai că suntem în litigiu deschis cu
Direcţia de Sănătate Publică care nu ne-a finanţat plata salariilor pentru asistenţii
medicali de la cabinetele medicale şcolare integral în anul 2013, iar în 2014 a
refuzat încheierea contractului. Am suportat de la bugetul local plata salariilor
acestor cadre. Am transmis adresă Ministerului Sănătaţii pentru a media acest
conflict pentru suportarea, aşa cum prevede legea, a plăţii salariilor şi a altor
cheltuieli şi nu ştim dacă ocupând posturile nu vom fi din nou în această situaţie. Ei
nu recunosc angajarea prin concurs a doamnei doctor şi detaşarea unui asistent
medical, concursuri care s-au derulat cu deblocarea posturilor de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În 2 ani am reuşit să deblocăm doar
un post pe care nu-l recunoaşte Ministerul Sănătăţii cu toate că a fost recunoscut de
Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice. Toate posturile prevăzute în statul de funcţii pentru asistenţă medicală
comunitară au fost bugetate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem prevăzut în organigramă aceste
posturi de asistenţi medicali.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Avem prevăzute 11 posturi de
asistenţi medicali. La data când am semnat Protocolul cu Ministerul Sănătăţii şi
Direcţia de Sănătate Publică, am preluat o structură de 11 posturi, din care erau
ocupate 5. De atunci au mai plecat 3 cadre, prin pensionare şi unul prin lichidare. La
sfârşitul anului 2013 a mai plecat un asistent medical şi au rămas cu un medic, doi
asistenţi medicali din care unul detaşat de la spital.
Doamna dr. Iosub Mădălina: Asistenţa medicală din cabinetele şcolare este
preventivă, acordăm consultaţii la cerere. În general copilul se adresează medicului
de familie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am cerut doamnei doctor ca împreună cu
personalul medical existent să iniţieze nişte programe şi chiar să propunem un
parteneriat cu Spitalul Municipal pe anumite teme de profilaxie.
* Informarea administratorului special al S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti
cu privire la Sentinţa Civilă nr. 1488/2012 a Tribunalului Bacău – Secţia II-a
Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din cele 4 societăţi înfiinţate de Consiliul
local este prima pentru care s-a dispus radierea. Instanţa de judecată, prin Sentinţa
Civilă nr. 1488/2012, dispune radierea debitoarei S.C. Salubris Prim SRL, cu sediul
în Moineşti, str. C. D. Gherea, nr. 7, jud. Bacău, inmatriculată la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Bacău sub nr. 304/411/2008. Domnul Tiron Maricel – administratorul
special desemnat la această societate, îşi încetează activitatea. Celelalte trei societăţi
sunt S.C. Prest Serv S.A., S.C. Apa Prim SRL şi S.C. Construcţii Pod SRL şi sunt în
continuare în insolvenţă. Domnul Tiron Maricel rămâne în continuare administrator
special la S.C. Construcţii Pod SRL. Din informaţiile mele şi această societate este
aproape de radiere, aşteptăm hotărârea instanţei de judecată.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: În spatele magazinului Select
sunt taximetrişti „piraţi”. Se ceartă între ei pentru clienţi, trebuie verificaţi.
Domnul ing. Popa Marius, director Poliţia Locală: Au fost invitaţi în două
rânduri la discuţii, au participat 17 din care 12 au intrat în legalitate, 5 sunt deja din
punctul nostru de vedere contravenienţi. Toţi au probleme sociale. Le-am acordat
termen o lună pentru a intra în legalitate, dar trebuie să obţină o serie de avize pe
care nu cred că le vor putea obţine. Termenul expiră pe data de 17 mai.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-a discutat şi cu Poliţia Municipală, ne
gândim împreună la soluţii pentru că ne blochează parcările.
Domnul consilier Manolache Ionică: La Văsâieşti, în intersecţia străzii 1
Mai cu A.I. Cuza există o traversare pe sub şosea a apelor pluviale către Urminiş
care s-a colmatat. Cetăţenii ne roagă să intervenim şi le-am promis că o să aduc azi
la cunoştinţa dumneavoastră.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Clădirea hotelului vechi arată foarte
rău, trebuie făcută curăţenie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu ne putem atinge, aşteptăm lichidatorul
judiciar să preia clădirea. Abia aşteaptă să ne vadă pe acolo ca să ne acuze, aşa cum
a mai făcut-o, pentru distrugere.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: A fost un incendiu şi a spus că noi
l-am produs.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Legal nu putem să-i cerem lichidatorului
judiciar nimic pentru că nu a intrat în posesia bunului.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: În zona
blocurilor E11 şi E12 a plouat şi s-a strâns mult noroi, trebuie intervenit pentru a se
putea circula.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anul trecut au venit cetăţeni care au
sesizat, s-a intervenit atunci, dar anul acesta nu a venit nimeni. Vom trimite pe
cineva să constate ca să rezolvăm problema.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Zona blocurilor A1, A2, A3 va intra în
reabilitare anul acesta?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu cred. Direcţia economică a întocmit o
situaţie a încasărilor şi cheltuielilor din care am constatat că suntem în deficit. Am
încasat de la Agenţia Fondului de Mediu suma de 750 mii lei restantă de anul trecut,
astfel am achitat integral facturile din anul 2013 şi din luna ianuarie 2014. Facturile
din luna februarie nu sunt achitate, riscăm să intrăm în arierate peste 90 de zile plăţi
restante şi nu dorim acest lucru. Trebuie să fim chibzuiţi anul acesta, să asigurăm
funcţionarea primăriei şi aşa cum am spus la începutul anului, să asigurăm
cofinanţarea pentru proiectele europene plus lucrările începute: piaţa, căminul de pe
strada V. Alecsandri şi parcarea din zona blocurilor C1-C2, unde se lucrează. În
rest, încercăm să mai facem ceva, dar nu lucrări majore. În şedinţa de astăzi s-au
aprobat documentaţiile şi indicatorii tehnico-economici la două străzi care vor fi
reabilitate, lista de investiţii pe apă/canal 2014-2020; sunt nişte bani care vor veni în
anii următori, nu anul acesta din păcate. Este propusă şi reabilitarea acelei zone,
proiectul este întocmit. S-au făcut nişte paşi şi avem speranţa că aceste proiecte vor
fi incluse în planul pe care îl trimitem spre finanţare pe 2014-2020. Finanţarea pe
Programul Operaţional se va face pe Strategia de dezvolatre a minicipiului
Moineşti. Nu se mai acceptă decât proiecte integrale. Sunt eligibile, 10 milioane de
euro sumă estimată pentru oraşe sau municipii, dar se va merge pe competiţie, adică
pe cereri depuse şi evaluare după care se vor finanţa la pachet: alei pietonale, piste
de biciclete, trotuare, parcări, amenajări incinte blocuri, sunt specificate acum şi
sunt eligibile. Am discutat cu specialişti din aparatul de specialitate şi cu acceptul
dumneavoastră aş vrea să mutăm centrul de greutate din Lucăceşti anul acesta sau în
perioada următoare către Moineşti-Sud. În Lucăceşti au fost investite câteva
milioane de euro pe străzi asfaltate, canalizare, centru social. Nu am terminat încă,
strada Lucăcioaia trebuie neapărat reabilitată. Anul acesta vom avea la dispoziţie
maxim 200 mii lei pentru plombări. Trebuie să amenajăm obligatoriu parcările de la
intrarea în municipiu. Vom amenaja aleea de la liceu care face legătura cu spitalul
unde este trafic intens pietonal şi mai sunt câteva.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În ce stadiu se află Staţia de epurare
Moineşti-Sud?
Domnul Vinghiac Octavian, inspector Birou Proiecte: A fost licitată şi se
află în faza de contestaţii.
Domnul consilier Ilie Vasile: S-a terminat asfaltarea de la Lucăceşti, a fost
remediat podul de la Budacă, problema este podul aflat mai la vale la care trebuie
intervenit, se află acolo şi un izvor. Şi canalizarea din acea zonă trebuie rezolvată,
trece prin curtea unui cetăţean.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am văzut şi l-am întrebat pe cetăţeanul
respectiv cum poate accepta situaţia. Mi-a răspuns că sunt rude. Prin Lege avem
obligaţia să amendăm aceste situaţii.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 29.04.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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