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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 09.01.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „2” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 09.01.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1/06.01.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Cojocaru Florinel 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.
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 juridică a propus pe
domnul consilier Enea Pavel Iulian. Dacă aveţi şi alte propuneri.
Nefiind, supun la vot propunerea Comisiei juridice.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, domnul
consilier Enea Pavel Iulian, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013 din excedentul bugetului local al anilor
precedenţi.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 09.01.2014, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Enea Pavel Iulian preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
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.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013 din
excedentul bugetului local al anilor precedenţi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013 din excedentul bugetului
local al anilor precedenţi, cu 17 voturi pentru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la Hotărârea privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Transformare Club Lira în Casă de cultură
municipală şi creare Centru regional de cultură, municipiul Moineşti” – faza:
D.A.L.I. pe care am transmis-o Consiliului Judeţean, am avut o discuţie cu d-na
director Gireadă care ne-a solicitat nişte corelări cu expertiza tehnică şi alte aspecte
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tehnice. Şedinţa Consiliului Judeţean este programată pe 23 ianuarie, am insistat ca
pe ordinea de zi să fie cuprinsă asocierea în vederea finanţării şi realizării în comun
a acestui obiectiv de investiţii. În acest caz vă propun şedinţa ordinară pe 21
ianuarie pentru a transmite hotărârea noastră cu aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, eventual şi propunerea de asociere cu Consiliul Judeţean Bacău. Pentru
aprobarea bugetului pe anul 2014 va trebui să aşteptăm şedinţa Consiliului
Judeţean, vom convoca o şedinţă extraordinară la finele lunii sau la începutul lunii
februarie. Avem bugetul estimat pe anii 214-2016, nu facem decât să continuăm
investiţiile începute, să alocăm suma reprezentând cota noastră de finanţare la
proiectul pentru reabilitarea Clubului Lira, pentru masterplanul de apă şi apă uzată,
să alocăm sume pentru investiţiile cu termen de finalizare în anul 2014: centrul
social de la Lucăceşti, căminul de nefamilişti de pe strada V. Alecsandri, parcarea
de la piaţă.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Parcarea de la Parcul Băi este prinsă în
buget anul acesta?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu am reuşit să cuprindem nici un obiectiv
major de investiţii. Proiectul de buget pe anul 2014 este publicat pe site-ul
instituţiei, se află în procedura transparenţei decizionale.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Anul acesta se vor continua lucrările la
canalizare în partea de sud? Ştim că în partea de nord sunt aproape gata.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cu siguranţă, pentru staţia de epurare
Moineşti Sud nu a fost declarat încă nici un câştigător al licitaţiei. Termenul de
finalizare al acestui proiect este 31 decembrie 2015. Anul acesta ar trebui să se
finalizeze partea de canalizare. Nici pe partea de apă nu a fost declarat nici un
câştigător, se află în licitaţie de mai bine de un an.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Se lucrează la parcarea de la intrarea
dinspre oraşul Comăneşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, am montat cele două panouri, pentru
care am avut prevăzute fonduri în proiectul de promovare turistică, iar din bugetul
local vom amenaja parcările.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Aveţi în vedere şi amenajarea izvorului?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, iar trotuarul se va termina cu trepte
către izvor.
Domnul consilier Manolache Ionică: Vă propun să amenajăm şi izvorul de
la intrarea pe strada Păcii, are momente când îi scade presiunea sau nu curge deloc.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă aveţi şi alte propuneri, vă rog să ne
spuneţi, ţinând cont de buget; poate sunt lucrări care ne-au scăpat.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Ştrandul de la Lucăceşti.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Deocamdată aşteptăm, proiectul l-am
depus târziu şi nu am intrat în prima etapă, va mai fi o alocare de fonduri pe această
axă de finanţare. Ştim că există o solicitare depusă la Uniunea Europeană pentru
redistribuire de fonduri reprezentând 300 milioane de euro, de pe alte axe şi din
economiile din contractele semnate. Până pe 30 iunie se mai pot încheia contracte.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Anul acesta am putea achiziţiona o
autoscară?
Domnul consilier Manolache Ionică: Şi eu am spus anul trecut şi susţin
această propunere.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Sperăm că în a doua parte a anului
să identificăm sursa pentru a achiziţiona acest utilaj atât de necesar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am propus colegilor din primărie să
păstrăm ritmul investiţiilor din anii 2012, 2013. Încercăm să reducem cât mai mult
cheltuielile curente. Avem nevoie de bani pentru continuarea investiţiilor începute
cât şi pentru cele noi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Heliportul când va fi dat în folosinţă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost programată vizita domnului Raed
Arafat la Bacău pentru inaugurarea Centrului SMURD, tot atunci trebuia să ajungă
şi la Moineşti. Eu nu eram în acea zi în Moineşti. Am fost sunat de domnia sa şi mia spus că va veni la Moineşti la începutul acestui an. Îl vom suna şi vom programa
împreună o vizită la Moineşti, aşa cum am stabilit atunci.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ar fi bine de mediatizat acest eveniment.
S-a realizat acest obiectiv cu ajutorul primăriei şi de aceea cred că trebuie promovat
evenimentul în mass-media. Referitor la baza de tratament, avem nouăţi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, dosarul probabil a plecat de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie către Curtea de Apel Bacău. Aşteptăm să ni se comunice
un termen de judecată. Procesul se află pe rolul instanţelor de judecată de 5 ani, din
anul 2009. Dacă vom avea câştig de cauză, va trebui să găsim surse de finanţare.
Domnul consilier Manolache Ionică: Referitor la achiziţionarea sediul S.C.
Alcor S.A.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În luna decembrie a avut loc Adunarea
Generală a Creditorilor, s-a discutat oferta noastră, dar BRD-ul s-a opus pe motiv că
sunt interimari. Mi s-a spus că în 10 ianuarie va fi o nouă adunare şi vor discuta cu
BRD la Bucureşti să-i împuternicească pentru a putea semna. Ieri am fost la
Bucureşti unde am avut o nouă rundă de discuţii pentru a primi finanţare printr-o
Hotărâre de Guvern. Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de săptămâna viitoare va
fi cuprinsă şi această cerere a noastră de finanţare directă către Consiliul Local
Moineşti. Noi am trimis Hotărârea Consiliului Local cât şi oferta privind
modalitatea de plată cu 30% avans şi 12 rate lunare. Acum aşteptăm răspunsul
dumnealor.
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 09.01.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

