CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 10.07.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Doamna jr. Anghel Elena, deschide şedinţa şi arată că, în conformitate cu
prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform
tabelului anexă, pentru astăzi 10.07.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 837/02.07.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Cojocaru Florinel.
Având în vedere tematica de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi şi
participă directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului şi presa.
Din partea presei participă un grup de ziarişti de la publicaţia „7 Zile din 7”.
La şedinţă participă un grup de cetăţeni din municipiul Moineşti.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal
al şedinţei de constituire din 21.06.2012 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi lecturat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu
obiecţiunile respective 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 de constituire din
data de 21.06.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei de constituire din 21.06.2012, cu 17
voturi pentru.
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Domnul consilier Vieru Valentin, 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 de constituire din data de
21.06.2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor
fizice în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la asociaţiile de
proprietari şi locatari.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.
121/2011 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat
al municipiului Moineşti, în suprafaţă totală de 82.643 mp, ocupate de obiective
petroliere, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. – proprietară a obiectivelor.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând
domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă totală de 88.978 mp,
ocupate de obiective petroliere, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. – proprietară a
obiectivelor.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Director al
Clubului Sportiv Municipal Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de recepţie a
lucrărilor efectuate pe păşunile concesionate Asociaţiilor crescătorilor de animale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de
2,25 mp în vederea executării şi întreţinerii ulterioare a lucrării „Deviere reţele
electrice str. Lunca, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă
de 7 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Moineştim, situat pe str.
Mihail Sadoveanu, judeţul Bacău, în scopul extinderii unei construcţii proprietate
privată.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 9/05.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor
de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Moineşti
şi a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în municipiul
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de hotărâre privind reducerea chiriei pentru spaţiile ocupate de
comercianţi din Piaţa agroalimentară a municipiului Moineşti, judeţul Bacău, afectaţi
de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale
„Zilele Municipiului Moineşti 2012”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului
Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 82.643 mp, situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău;
2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al
municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei locale de
ordine publică a municipiului Moineşti,
care au fost discutate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate favorabil de
către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii
de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi completat cu
cele trei proiecte de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 10.07.2012, cu 17 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
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activităţii de
administrator de imobile la asociaţiile de proprietari şi locatari.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a
persoanelor fizice în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la
asociaţiile de proprietari şi locatari, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru Daniela 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, 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2011 privind concesionarea directă a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă totală
de 82.643 mp, ocupate de obiective petroliere, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. –
proprietară a obiectivelor.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Întrucât sunt salariat al S.C. Petrom S.A.,
nu particip la vot.
Domnul consilier Sandu Teodor: Şi eu sunt salariat al S.C. OMV Petrom
S.A., de aceea nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: La fel ca şi colegii mei fiind salariat
al S.C. OMV Petrom S.A., nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 121/2011 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă totală de 82.643 mp, ocupate de
obiective petroliere, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. – proprietară a obiectivelor,
cu 14 voturi pentru.
Domnii consilieri Botezatu Sorin, Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu
participă la vot, conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea
directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în
suprafaţă totală de 88.978 mp, ocupate de obiective petroliere, în favoarea S.C.
OMV Petrom S.A. – proprietară a obiectivelor.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru aprezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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.
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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 3 voturi pentru (domnii consilieri Botezatu Sorin,
Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001).
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Întrucât sunt salariat al S.C. PETROM
S.A., nu particip la vot.
Domnul consilier Sandu Teodor: Şi eu sunt salariat al S.C. OMV Petrom
S.A., de aceea nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: La fel ca şi colegii mei fiind salariat
al S.C. OMV Petrom S.A., nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnule preşedinte, să se consemneze
neparticipare celor trei consiliei locali pentru a elimina o suspiciune dintr-o discuţie
nterioară.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri
aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă totală de 88.978
mp, ocupate de obiective petroliere, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. – proprietară
a obiectivelor, cu 14 voturi pentru.
Domnii consilieri Botezatu Sorin, Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu
participă la vot, conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
componenţei Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Moineşti.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun pe domnul consilier Enea Pavel
Iulian.
Domnul consilier Domnul consilier Ilie Vasile: Propun pe domnul consilier
Pascalini Nini Alexandru.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun pe domnul consilier Vieru
Valentin.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Apostu
Radu.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând cele patru propuneri.
În urma votului domnul consilier Enea Pavel Iulian a obţinut 17 voturi pentru,
domnul consilier Pascalini Nini Alexandru a obţinut 5 voturi pentru şi 12 abţineri,
domnul consilier Vieru Valentin - 16 voturi pentru şi o abţinere (dl. consilier
Pascalini Nini Alexandru) şi domnul Apostu Radu – 15 voturi pentru şi 2 abţineri (dnii consilieri Ilie Vasile şi Pascalini Nini Alexandru).
Domnii consilieri Enea Pavel Iulian, Vieru Valentin şi Apostu Radu au fost
aleşi membri ai Comitetului Director al Clubului Spotiv Municipal Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile de mai sus.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului
Director al Clubului Sportiv Municipal Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
componenţei Comisiei de recepţie a lucrărilor efectuate pe păşunile concesionate
Asociaţiilor crescătorilor de animale.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism 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, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Propun pe domnul consilier Botezatu
Sorin.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun pe domnul consilier Vascan Ştefan
Cezar.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Propun pe domnul consilier
Romaşcanu Mircea.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun pe domnul consilier Sandu
Teodor.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând cele patru propuneri.
În urma votului domnul consilier Botezatu Sorin a obţinut 16 voturi pentru şi o
abţinere (dl. consilier Pascalini Nini Alexandru), domnul consilier Vascan Ştefan
Cezar a obţinut17 voturi pentru, domnul consilier Romaşcanu Mircea - 5 voturi
pentru şi 12 abţineri şi domnul consilier Sandu Teodor – 16 voturi pentru şi o
abţinere (d-l consilier Pascalini Nini Alexandru).
Domnii consilieri Botezatu Sorin, Vascan Ştefan Cezar şi Sandu Teodor au
fost desemnaţi membri în Comisia de recepţie a lucrărilor efectuate pe păşunile
concesionate Asociaţiilor crescătorilor de animale.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile de mai sus.
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Se aprobă Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de
recepţie a lucrărilor efectuate pe păşunile concesionate Asociaţiilor crescătorilor de
animale, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 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
unui teren în suprafaţă de 2,25 mp în vederea executării şi întreţinerii ulterioare a
lucrării „Deviere reţele electrice str. Lunca, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei de urbanism pentru a prezenta raportul.
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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, 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 unui teren în suprafaţă
de 2,25 mp în vederea executării şi întreţinerii ulterioare a lucrării „Deviere reţele
electrice str. Lunca, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea
directă a unui teren în suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului privat al
municipiului Moineştim, situat pe str. Mihail Sadoveanu, judeţul Bacău, în scopul
extinderii unei construcţii proprietate privată.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru Daniela 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, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru

10

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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în
suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Moineştim, situat pe
str. Mihail Sadoveanu, judeţul Bacău, în scopul extinderii unei construcţii proprietate
privată, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/05.02.2008 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de
transport public local în municipiul Moineşti şi a Regulamentului pentru efectuarea
transportului public local în municipiul Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 9/05.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în
municipiul Moineşti şi a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local
în municipiul Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reducerea chiriei
pentru spaţiile ocupate de comercianţi din Piaţa agroalimentară a municipiului
Moineşti, judeţul Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata
apropiere.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind reducerea chiriei pentru spaţiile
ocupate de comercianţi din Piaţa agroalimentară a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere, cu 17
voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării manifestărilor culturale „Zilele Municipiului Moineşti 2012”.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
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
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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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor
culturale „Zilele Municipiului Moineşti 2012”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea la
domeniul privat al municipiului Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 82.643
mp, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ladaru Daniela 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 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 3 voturi pentru (domnii consilieri Botezatu Sorin,
Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001).
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
municipiului Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 82.643 mp, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 14 voturi pentru. Domnii consilieri Botezatu
Sorin, Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Consiliile de
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administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru Daniela 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, 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
Domnul consilier Ilie Vasile: Propun pe domnul consilier Irimia Dumitru.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun pe domnul consilier Spătaru
Eugen.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Propun pe domnul consilier Vascan
Ştefan Cezar.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
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În urma votului domnul consilier Irimia Vasile a obţinut 4 voturi pentru şi 13
abţineri, domnul consilier Spătaru Eugen – 17 voturi pentru şi domnul consilier
Vascan Ştefan Cezar - 17 voturi pentru.
Domnii consilieri Spătaru Eugen şi Vascan Ştefan Cezar au fost desemnaţi
reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în Consiliul de Administraţie al Liceului
Teoretic „Spăru Haret”.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe doamna consilier Tincu
Liliana Angela.
Domnul consilier Sandu Teodor: Propun pe domnul consilier Apostu Radu.
Domnul consilier Apostu Radu: Vă mulţumesc, dar am altă opţiune.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Propun pe domnul consilier
Romaşcanu Mircea.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului doamna consilier Tincu Liliana Angela şi domnul consilier
Romaşcanu Mircea au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în
Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu”, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Şcoala generală „Ştefan Luchian”.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Sandu
Teodor.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Propun pe doamna consilier Chirea
Mihaela.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului doamna consilier Chirea Mihaela şi domnul consilier Sandu
Teodor au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în Consiliul de
Administraţie al Şcolii generale „Ştefan Luchian”, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Şcoala generală „George Enescu”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Propun pe doamna consilier Ladaru
Daniela.
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Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Botezatu
Sorin.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului doamna consilier Ladaru Daniela şi domnul consilier Botezatu
Sorin au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în Consiliul de
Administraţie al Şcolii generale „George Enescu” Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Şcoala generală „Tristan Tzara”.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Apostu
Radu.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Propun pe domnul consilier Enea Pavel
Iulian.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului domnuii consilieri Apostu Radu şi Enea Pavel Iulian au fost
desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în Consiliul de Administraţie al
Şcolii generale „Tristan Tzara”, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Şcoala generală „Alexandru Sever”.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun pe domnul consilier Manolache
Ionică.
Domnul consilier Irimia Vasile: Propun pe domnul consilier Pascalini Nini
Alexandru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului domnii consilieri Manolache Ionică şi Pascalini Nini
Alexandru au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local Moineşti în Consiliul
de Administraţie al Şcolii generale „Alexandru Sever”, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă”.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Ilie Vasile.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
propunerea făcută de domnul consilier Manolache Ionică.
În urma votului domnul consilier Ilie Vasile a fost desemnat reprezentantul
Consiliului Local Moineşti în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program
prelungit „Ion Creangă”, cu 17 voturi pentru.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Local al municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17
voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
componenţei Comisiei locale de ordine publică a municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru Daniela 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, 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun pe domnul consilier
Manolache Ionică.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Propun pe domnul consilier Vieru
Valentin.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Propun pe domnul consilier Spătaru
Eugen.
Domnul consilier Ilie Vasile: Propun pe domnul consilier Irimia Dumitru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile de mai sus.
În urma votului, domnii consilieri Manolache Ionică, Vieru Valentin, Spătaru
Eugen şi Irimia Dumitru au fost desemnaţi membri în Comisia locală de ordine
publică a municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei
locale de ordine publică a municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Cererea nr. 15822/28.06.2012 a domnului Ţuţu Gheorghe, cu domiciliul în
municipiul Moineşti, str. G. Enescu, bl. T11, ap. 1, judeţul Bacău prin care solicită
concesionarea unui teren în suprafaţă de 78 mp aflat în vecinătatea locuinţei.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Domnul Ţuţu
Gheorghe se află în sală şi cu acordul dvs. îi dau cuvântul pentru a-şi susţine cererea.
Domnul Ţuţu Gheorghe: Vreau să amenajez şi să plantez pomi şi trandafiri.
Trec maşini chiar pe lângă colţul blocului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am fost personal săptămâna trecută acolo,
după ce, în prealabil, am trimis doi reprezentanţi ai primăriei şi au întocmit un plan
de situaţie a acestei zone. Într-adevăr, nu se ştie delimitarea spaţiului verde şi parcare
fapt pentru care am discutat pe acest plan de situaţie la faţa locului. Vom discuta din
nou atunci când vom veni cu propunerea concretă de delimitare prin bordurarea căii
de acces şi a stabili locurile de parcare, iar restul va fi spaţiu verde. Consider că nu
este cazul să daţi bani ca să plătiţi primăriei pentru a amenaja aşa cum doriţi dvs.
Cred că este suficient dacă aveţi dorinţă şi atitudine civică să le păstraţi pe cele pe
care le vom face.
Domnul Ţuţu Gheorghe: Eu nu am fost prezent atunci când aţi venit şi din
câte am aflat aţi ţinut cont doar de punctul de vedere al unor persoane din blocul
învecinat. Consider că ar fi bine să fim consultaţi şi noi, cei din celălalt bloc.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu am văzut o maşină parcată chiar sub
geamul dvs. Vreţi să faceţi parcare sub geam?
Domnul Ţuţu Gheorghe: Voi găsi un alt loc de parcare pentru maşina mea
dacă îmi acordaţi concesiunea acestui teren.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă cer dvs. şi domnilor consileri un răgaz
de o lună până cînd voi veni să vă prezint ceea ce intenţionăm să amenajăm. Dacă nu
veţi fi mulţumit de respectiva propunere, vă rog să reveniţi cu solicitarea.
Domnul Ţuţu Gheorghe: Atunci când aţi fost la faţa locului, am aflat că vreţi
să daţi drumul la circulaţie pe acolo. Noi nu am avut şosea, voi solicita să se pună
stâlpi ca să nu se circule pe la colţul blocului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Distanţa dintre cele două blocuri cred că
este de peste 12 m, ceea ce ne permite să avem minim 3 m faţă de bloc. Noi dorim să
delimităm parcarea şi calea de acces de spaţiul verde. Spaţiul verde pe cât posibil să-l
îngrădim pentru a nu se mai intra cu maşinile peste bordură. Consider că este treaba
autorităţilor publice să răspundă solicitărilor dvs., nu cred că este cazul să
concesionaţi şi să plătiţi un teren pentru spaţiu verde.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Pentru decongestionarea situaţiei, nu cred
că la punctul „diverse” este bine să discutăm astfel de probleme, acestea sunt
probleme de audienţă. Dacă vreţi să puneţi acest punct pe ordinea de zi, noi, membrii
Comisiei de urbanism, vom fi obligaţi să ne deplasăm la faţa locului pentru a analiza
situaţia şi a ne spune punctul de vedere. Din câte am înţeles nu cred că este normal să
concesionăm unei persoane pentru a planta trandafiri. Nu putem trezi că se plantează
altceva. Datoria administraţiei publice locale este să întreţină spaţiile verzi. În
legătură cu delimitarea spaţiului verde şi a parcării, se poate pune o pancardă pe care
să fie trecută amenda pentru încălcarea spaţiului verde. Avem Poliţie Locală care are
astfel de atribuţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În urma celor întâmplate în mandatul trecut
aş vrea să înbunătăţesc situaţia statistică a numărului de hotărâri aprobate şi să
scăpăm de proiecte de hotărâre respinse. Atunci când se pregăteşte un proiect de
hotărâre se munceşte, trebuie întocmite mai multe documente. Consider că este bine
să avem mai întâi o discuţie pe aceste solicitări. Acolo unde este clar, venim direct cu
proiect de hotărâre. Dar aici, am spus că este bine ca toată lumea să ştie şi domnii
consilieri să ia act de această solicitare pentru că putem crea precedent. Odată
precedentul creat pot veni alte asemenea cereri şi cetăţeanul va spune că odată ce ai
concesionat spaţiu verde de ce nu-i acorzi şi lui.
* Cererea nr.16127/03.07.2012 a S.C. HARIETA.COM S.R.L. prin care
solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de130 mp în zona Parcului Băi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă citire cererii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La intrarea în Parcul Băi, între blocul A1 şi
clădirea RomTelecom, existau două spaţii de alimentaţie publică. Cel din partea
stângă deţine contract de concesiune pe 25 de ani, celălalt avea contract de închiriere
anual. Anul trecut când d-na Şerban Liliana a preluat această societate şi acel sapţiu,
a fost informată de proiectul nostru pentru reabilitarea parcului. Acel teren intră în
proiectul de amenajare a parcului. Fiind un proiect cu finanţare europeană, se
monitorizează pentru implementare pe toate categoriile de obiective, inclusiv
suprafaţa amenajată. Era exclus să mai funcţioneze acolo. Dânşii au înţeles în final
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această situaţie, este o problemă pe care cred că trebuie să o rezolvăm. Ideea este
unde putem să identificăm un teren şi să-l scoatem la licitaţie. În zona parcului este
greu de identificat un teren pentru că până nu se finalizează lucrările. Parcul va fi
îngrădit, va avea poartă de acces. Dacă aveţi propuneri concrete, planuri de situaţie,
vă rog să le depuneţi ca să le analizăm împreună cu membrii Comisiei de urbanism şi
colegii de la Serviciul de Urbanism, iar în momentul când vom ajunge la o concluzie
pertinentă venim şi promovăm un proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Doamna
administrator Şerban Liliana se află în sală şi cu acordul dvs. îi dau cuvântul pentru
a-şi susţine cererea.
Doamna administrator Şerban Liliana: Doresc tot în acestă zonă, că mai la
vale sau mai la deal, acolo unde se poate. Plecând din acest loc am piedut tot ce am
investit.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Asta vă spunea dl.
Primar, să prezentaţi nişte planuri de situaţie cu suprafaţa pe care doriţi să o
concesionaţi, să le înaintaţi la Serviciul de Urbanism care va merge la faţa locului
pentru a promova un proiect de hotărâre.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este exclus în zona de intervenţie a
lucrărilor la Parcul Băi. Acolo nu ne putem atinge 5 ani. În zona de parcare este
posibil, dar până nu se finalizează lucrările nu ne putem pronunţa. Constructorul a
promis că va termina până în toamnă lucrările. Propun să aşteptăm luna septembrie
să se finalizeze lucrările la parc, va trebui să intervenim şi noi cu reabilitarea parcării
şi a căilor de acces. Dacă doriţi în altă zonă a municipiului, putem discuta oricând.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă domnii
consilieri doresc să ia cuvântul.
Domnul consilier Manolache Ionică: Revin cu problema pe care am ridicat-o
şi în legislatura trecută referitoare la spaţiile aflate în administrarea S.C. METEX
S.A. care dau o notă total discordantă, mă refer la cel de pe strada Lunca şi de la
Hangani. Ori le reabilitează în vederea închirierii, ori le dărâmă pentru că arată tare
urât.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Am luat iniţiativă
şi d-na inspector Ceangu se ocupă de această problemă.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Propun analizei cazul social Nazare
Lucian. Este prezentă vecina lui, d-na Ciobanu Maricica care doreşte să ne prezinte
cazul.
Doamna Ciobanu Maricica: Domnul Nazare Lucian a fost diagnosticat cu
schizofrenie şi a rămas singur de un an. D-na doctor Tincu este medicul de familie.
Suntem terorizaţi, este violent. Poate să lovească pe cineva, să se întâmple o
nenorocire.
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Doamna jr. Fodor Adela, S.P.A.S. Moineşti: Cazul este în atenţia S.P.A.S.
de câţiva ani, dânsul este adult, are peste 40 de ani, a locuit împreună cu tatăl său şi
tât timp cât a trăit tatăl situaţia a fost sub control. După aceea am făcut tutelă
doamnei Ciobanu care îi este vecină. Dânsul nu acceptă ajutorul nostru şi d-na
Ciobanu şi-a luat angajamentul că-l supraveghează.
Doamna Ciobanu Maricica: Nu mi-am luat un astfel de amgajment. L-am
găsit pe tatăl său mort în casă de 10 zile şi am zis să-l ajut, să mă ocup de el până îl
internez undeva. Dar lucrurile au tot tărăgănat. Nu am reuşit singură să-l internez
într-un centru. Nu se mai poate, tot blocul este terorizat pentru că este agresiv. Avem
adresă semnată de toţi locatarii din loc către Poliţie şi asistenţă socială.
Doamna jr. Fodor Adela, S.P.A.S. Moineşti: La ultima discuţie avută cu
dvs. v-aţi luat angajamentul că o să întreprindeţi demersuri ca să obţineţi documente
medicale în vederea internării în centru.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Ar trebui să aibă certificatul de
handicap. Acest certificat nu poate să-l primească pentru că el nu a fost diagnosticat
cu schizofrenie din copilărie. În fişa lui şi în tot dosarul nu există aşa ceva. Probabil,
părinţii au acoperit acest lucru şi acum nu reiese de nicăieri că ar fi avut această
boală. Legea nu prevede, pentru că indiferent când a fost începutul bolii, el ar trebui
să primească acest certificat pentru a putea fi internat într-o instituţie de
supraveghere.
Doamna jr. Fodor Adela, S.P.A.S. Moineşti: La adresa noastră către
Direcţia de Asistenţă Socială am primit un răspuns prin care ne informează că vor
întreprinde demersuri de internare în momentul când avem documente legale. Am
ajuns de unde am pornit.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mă voi ocupa personal de acest caz, voi
discuta cu domnul director pentru a găsi o soluţie.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Ştiu că-l ia Poliţia dar îl aduce
înapoi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Un caz similar avem şi noi la bloc cu
familia Cristescu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cunosc cazul, am fost personal la el şi la
părinţi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Prezintă pericol, probabil nu ştiţi câte
gunoaie sunt adunate în apartament. Nu este el atât de vinovat cât persoana cu care
este combinat. Datorită ei se întâmplă acest lucru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost dus de câteva ori la Tg. Ocna dar a
venit înapoi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: La el s-a rezolvat pentru că am
găsit acte.
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Doamna jr. Fodor Adela, S.P.A.S. Moineşti: Pentru internare într-un centru
sunt liste lungi de aşteptare. Se internează dacă, din păcate, cineva dintre cei internaţi
dispare natural. Aceasta este realitatea.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să ne spună domnul director economic cât
plătim noi pentru pesoanele internate în astfel de centre.
Domnul director economic Chirea Gheorghe: În jur de 2.500 lei/lună. Noi
facem un efort destul de mare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Municipalitatea plăteşte pentru toate
centrele, indiferent de locul din ţară. Am cerut Poliţiei locale şi Servicului de
Asistenţă Socială să nu tolereze cerşetoria în oraş. Mai sunt cazuri de copii. Luăm
atitudine, nu au voie să cerşească pentru că au masă la cantină, ori ajutor social, iar
noi avem posibilităţi să-i ajutăm.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Vă aduc în atenţie o problemă pe care
o ştiţi, dar să o aveţi în vedere, sunt multe gropi pe strada Oituz, Lucăceşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pe 17 iulie sperăm că vom încheia
procedura pentru lucrările la proiectul de reabilitare străzi. Ne-au contestat procedura
de licitaţie, ne-au chemat în instanţa de contencios administrativ. A câştigat firma de
la Iaşi, azi am semnat scrisoarea prin care i-am invitat pe data de 17 iulie să semnăm
contractul. Ar trebui de luna viitoare să predăm aplasamentul. Este ultimul dintre
proiectele din cadul PIDU care nu avea semnat contractul de lucrări. Am predat luni
amplasamentul pentru camerele de luat vederi. Şi aici am aşteptat sentinţa
judecătorească.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Lucrările de pe strada M. Sadoveanu, în
ce stadiu sunt?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am dat ordin de începere a lucrărilor, s-au
apucat de lucru, au săpat o groapă mare doi oameni trei zile, după care le-am spus
„stop” şi i-am trimis acasă. Am pus oameni de la primărie să pună o barieră şi luni
când am văzut că nu au trimis oameni la lucru, am pus nişte sort ca să se poată
circula; aşteptăm o nouă ofertă de preţ pentru această lucrare.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Nu puteţi înfiinţa o echipă care să
lucreze la plombarea străzilor?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi nu putem efectua lucrări de asfaltare.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: De azi au început
lucrările de plombări străzi, am început din Văsâieşti de la capătul străzii A.I.Cuza şi
vom merge după şedinţă să vedem ce au făcut.
Domnul consilier Sandu Teodor: Strada Atelierelor (varianta Moineşti) este
în garanţie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este în garanţie, am trimis o adresă
săptămâna trecută firmei respective prin care am solicitat intervenţia de urgenţă în
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termen de 30 de zile. Dacă nu intervin ne vom constitui parte civilă şi îi vom acţiona
în judecată. Tot săptămâna trecută am luat atitudine faţă de furnizorul de apă al
municipiului Moineşti, am fost informat de cetăţeni că de 2 zile nu era apă pe
Micleasca. După care am primit o adresă prin care Compania solicită întreruperea
furnizării apei pe perioada nopţii de la orele 23,30 la 4, 30. Am spus că nu suntem de
acord pentru că trebuie să aibă un motiv temeinic; au contract de furnizare încheiat.
Ca răspuns au pus că opresc apa şi ziua de la ora 11 la 16, fapt pentru care am făcut
o scrisoare către Compania Regională de Apă Bacău prin care am informat de lipsa
totală de comunicare cu Punctul de lucru Moineşti, am cerut destituirea conducerii şi
convocarea urgentă a unei întâlniri cu Punctul de lucru şi reprezentanţii Companiei
de la Bacău pentru a stabili măsuri de evitare a acestei situaţii. În fiecare vară se
întâmplă acest lucru, iar ei nu iau nici o măsură. Pe cheltuiala Consliului Local şi din
bugetul propriu am făcut extinderi de apă. Anul acesta am făcut investiţii de aprox.
200.000 lei pe str. Bradului, 1 Mai, Lucăceşti, ş.a.
Domnul consilier Manolache Ionică: S-au început lucrările pe str. Aurului
Negru?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Încă nu, se află tot în procedura de achiziţie,
sunt aceleaşi probleme ca şi la celelalte străzi, firma care a licitat a spus că are 15
angajaţi, dar în realitate avea trei.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Referitor la proiectele cu finanţare
europeană am o propunere. De fiecare dată, vă rog să ne informaţi despre stadiul
lucrărilor a acestor proiecte şi a celorlalte noi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă informez pe scurt chiar cum. Săptămâna
viitoare, pe 17 iulie se va semna contractul de lucrări pentru străzi, săptămâna trecută
s-a semnat contractul pentru proiectul de supraveghere video şi ieri s-a lucrat toată
ziua, am stabilit punctele importante care mai trebuie discutate, mă refer la săpătura
care nu a fost prinsă în proiect. Chiar azi am fost la penitenciarul din Bacău unde am
avut o discuţie pentru a semna un contract privind asigurarea forţei de muncă, având
un tarif foarte bun. Termenul de finalizare este 30 septembrie.
La Parcul Băi se lucrează, promisiune de finalizare luna septembrie.
La Centrul social din Lucăceşti se lucrează, a fost primul proiect început. Aici
avem probleme cu acoperişul, trebuie ca proiectantul să dea o altă soluţie. De acum
înainte se va lucra la interioare, la finisaje.
Programul de pregătire profesională practic s-a încheiat. Peste două zile vom
depune la Bucureşti penultima cerere de finanţare, iar ultima va fi depusă după
raportul final.
Referitor la proiectul Parcul Osoiu, avem mari întârzieri datorate
constructorului, dar pe de altă parte Guvernul ne-a luat finanţarea. Avem executate şi
facturate lucrări de 130 mii lei, mai sunt lucrări executate nefacturate de aprox. 100
mii lei şi mai avem lucrări de executat de aprox. 700 mii lei. Anul acestea ne-a
comunicat Fondul de Mediu că ne-a alocat 150 mii lei. Avem două variante şi
anume: ori forţăm şi îl terminăm anul acesta din bugetul local dacă avem resursă
financiară, ori încheiem lucrările de infrastructură şi să lăsăm pentru primăvară tot ce
ţine de plantări şi spaţii verzi. Dacă vom face plantări în toamnă, vom lucra la
primăvară la parc.
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În cadrul Proiectului de promovare turistică, tabăra de creaţie se va desfăşura
în perioada 09.08-07.09.2012. Mai avem câteva lucrări de făcut, vom demonta
sondele şi elementele din metal de la intrarea de pe strada Lunca până la Peco Rafo.
Vom reface trotuarele, iar dintre elementele metalice le vom monta la intrarea
dinspre oraşul Comăneşti, urmând ca în cadrul programului să fie ambientate. Avem
un proiect foarte frumos prin care să delimităm intrările în oraş. În rest se lucrează,
mai avem un an din acest proiect.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Nu am întrebat întâmplător, comunicarea
dintre primărie, Consiliul local şi electorat se face nu numai prin dvs. ci şi prin
consilierii locali şi nu numai, şi prin funcţionarii primăriei care ar trebui să transmită
informaţii reale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Înafară de cele 7 proiecte mai este şi
proiectul de reabilitare Grădiniţă Văsâieşti. Azi am trimis adresă constructorului,
pentru că anul şcolar va începe pe 10 septembrie, ca până pe data de 24 august să
finalizeze lucrările ca să avem timp să o pregătim pentru deschiderea anului şcolar.
La hala din piaţă au început lucrările, sperăm să se finalizeze până la sfârşitul
anului. Esplanada de pe str. T. Vladimirescu (zona centrală) se apropie de final.
Şcoala Ştefan Luchian ne solicită punctual câteva lucruri (uşi acces şcoală,
ferestre sală de sport), în limita bugetului vom efectua lucrări. Şi la Şcoala „George
Enescu” şi la „Tristan Tzara” vom efectua lucrări.
Domnul Costea Viorel, şef Birou Comunicare: Proictele de voluntariat
continuă în cadrul parteneriatul pe care-l avem încheiat cu Habitat for Humanity,
lună de lună avem oaspeţi din străinătate şi anul acesta între 21 iulie şi 4 august vom
avea oaspeţi din Marea Britanie pentru ediţia a doua a parteneriatului cu Fundaţia
Libra, 15 adolescenţi din Marea Britanie vor sta la 15 adolescenţi din Moineşti. Anul
trecut am avut 12 cu tot cu adulţi, anul acest vom avea în total 23. Vor face
voluntariat la Şcoala „T.Tzara” pentru copiii proveniţi din familii cu venituri mici
beneficiari ai programului after school.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La strada Plopilor se lucrează, a mai
întârziat constructorul pentru că a avut de săpat la reţeaua de canalizare şi apă. În
zona de amenajare de pe strada C.D. Gherea şi Zorilor se lucrează. Acolo am
schimbat conducta de apă, se va turna şi asfaltul.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Din câte am înţeles şi parcarea din zona
Parcului Băi va fi amenajată. Este problema canalizării ridicată de locatarii de
blocurile A4 şi A6. În momentul când plouă apa intră în beci şi nu are scurgere. Dacă
tot se lucrează, să se ia în calcul şi această problemă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Se va asfalta strada până la Zemeş?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, programul cuprinde străzile C.D.
Gherea, Oituz, Căpitan Zăgănescu, Tristan Tzara şi scările de acces spre Lucăceşti.
Termenul de finalizare este de doi ani.
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 10.07.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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