CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 13.12.2012, 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 13.12.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1533/06.12.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Apostu Radu.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – director S.P.A.S. Moineşti şi
reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 23.11.2012 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 23.11.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.11.2012, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2012.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului
Moineşti pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind menţinerea chiriilor pentru locuinţele ce aparţin
fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti, în anul 2013.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă constând în
material lemnos pentru foc unui număr de 40 familii defavorizate din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a
unei suprafeţe de teren păşune, situată în zona Deal Osoiu, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase
rezultate în urma exploatării prin prestări servicii.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale ale
sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre urgent, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea tragerilor pe ani din creditul bancar
de tip revolving contractat cu CEC BANK MOINEŞTI în valoare de 8.500.000 lei.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre sus menţionat.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi completat cu
proiectul de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 13.12.2012, cu 18 voturi
pentru.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a
fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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 18 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul 2013.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Referitor la anularea creanţelor
fiscale restante mai mici de 40 lei, de ce să nu le plătească?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Limita maximă este 40 lei, s-a
propus ca plafonul acestor creanţe fiscale restante să fie 35 lei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Procedura stabilitii taxelor şi impozitelor
constă în faptul că apare Hotărârea de Guvern care prevede limitele maxime şi
minime, după care se aprobă de Consiliul local un proiect de hotărâre cu taxele şi
impozitele locale în luna mai pentru anul viitor. Se merge pe minim acolo unde
cuantumul este mare şi pe limita maximă acolo unde cuantumul este mic. La 3 ani
dacă inflaţia depăşeşte un anumit cuantum, se majorează cu 16%. Acest lucru se
face conform Hotărârii de Guvern dată până în luna aprilie. În luna mai 2013 când
vom stabili taxele şi impozitele locale pentru anul 2014, cu siguranţă va trebui să
majorăm odată ce apare Hotărârea de Guvern. Nu este aşa cum a spus dl.
Primministru că exclusiv autorităţile locale au această calitate, au doar în marja
aprobată de Guvern. Nu avem voie să scadem sub limita minimă şi nici să depăşim
limita maximă.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Nu sunt de acord cu scutirea celor
care au creanţe restante sub 35 lei. De ce să nu plătească?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru că nu plătesc şi din acest motiv nu
mai primeşte ajutor soacial.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Este vorba de persoanele insolvabile
sau cele beneficiare de venit minim garantat care nu realizează venituri. La această
sumă de 35 lei se mai aplică şi majorări, penalităţi şi tot apar sume restante.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Nu ar fi bine să se specifice pentru cine
se face această anulare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Se înţelege, cei care au acest cuantum la
impozite şi taxe sunt persoanele cu venituri mici şi nu deţin bunuri.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: S-a spus că în cazul în care rămân cu
aceste restanţe nu vor mai primi ajutorul social. Nu se pot retrage aceşti bani din
suma primită ca ajutor social?
Domnul Cehan Bogdan, director S.P.A.S. Moineşti: Ajutorul social vine
direct de la Ministerul Finanţelor prin Agenţia Judeţeană de Asistenţă Socială Bacău
şi-l primeşte prin poştă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu poate să primească ajutor social dacă în
adeverinţă nu scrie că nu are datorii la bugetul local. Se poate face reeşalonare şi vă
amintesc că aţi aprobat anul acesta reeşalonări. Le este greu pentru că nu au de unde
să plătească lunar o rată de 150-200 lei, ajutorul social fiind mult mai mic.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Referitor la taxe şi impozite s-a spus că
s-a mers pe limita minimă, vă dau un exemplu la impozitul plătit de persoanele
juridice, poziţia 2.b) din anexa 1 s-a stabilit de fapt limita maximă de 1,5%.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am ţinut cont de cele stabilite din urmă,
aşa au venit din istoric. În anul 2009 am făcut nişte ajustări când am efectuat
simulări, dar acolo unde am considerat că este, mă refer la persoanele juridice şi nu
la cele fizice, am lăsat limita maximă. Vă dau un exemplu: în cazul reevaluării
clădirilor aparţinând persoanelor juridice S.C. METEX Galaţi a venit cu reevaluări
foarte mici la clădirile lor. Un alt exemplu: Baza de tratament. Curtea de Conturi a
stabilit un impozit pe clădiri invocând o prevedere legală prin care chiar dacă nu s-a
finalizat construcţia iar autorizaţia a expirat, constucţia respectivă având pereţi şi
acoperiş, trebuie supusă impozitării. Am calculat impozitul pe tot ce este acolo şi a
ieşit 100 mii lei. Am trimis adresă proprietarului care ne-a răspuns că nu-i valoarea
aceasta şi ne-a spus, printre altele, că el a cumpărat de la executor 50% din valoarea
imobilului cu suma de 100 mii lei. Eu cred că ne va ajuta în discuţiile ce le vom
purta. Revaluarea pe sumă mică în anumite situaţii, este posibil să nu ajute.
Întotdeauna reevaluarea trebuie să fie cât mai aproape de adevăr.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti pentru anul 2013, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind menţinerea
chiriilor pentru locuinţele ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al
municipiului Moineşti, în anul 2013.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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
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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, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind menţinerea chiriilor pentru locuinţele
ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti, în anul
2013, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă constând în material lemnos pentru foc unui număr de 40 familii
defavorizate din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
constând în material lemnos pentru foc unui număr de 40 familii defavorizate din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
schimbării categoriei de folosinţă a unei suprafeţe de teren păşune, situată în zona
Deal Osoiu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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,
Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de
folosinţă a unei suprafeţe de teren păşune, situată în zona Deal Osoiu, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
valorificării masei lemnoase rezultate în urma exploatării prin prestări servicii.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea valorificării masei
lemnoase rezultate în urma exploatării prin prestări servicii, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind organizarea
manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale
ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
tragerilor pe ani din creditul bancar de tip revolving contractat cu CEC BANK
MOINEŞTI în valoare de 8.500.000 lei.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tragerilor pe ani din
creditul bancar de tip revolving contractat cu CEC BANK MOINEŞTI în valoare de
8.500.000 lei, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă aduc la cunoştinţă programul din
perioada următoare. În data de 17 decembrie, orele 17,30 va avea loc concertul lui
Ştefan Hruşcă la Catedrala Sfântul Neculai, în limita locurilor disponibile din
interior, dar va fi montat un ecran afară şi va fi transmis şi pe staţia de sonorizare a
primăriei. Pe 27 decembrie se va desfăşura Festivalul de datini şi tradiţii pe scena
din Parcul Băi.
Domnul Costea Viorel, şef Birou Activităţi Publice: Programul începe la
ora 14,00 cu artiştii local, în jurul orei 15,00 formaţiile de colindători, iar pe la ora
16,00 formaţiile de urşi, capre şi alte obiceiuri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Seara sperăm să o încheiem cu un foc de
artificii ţinând cont că nu vom organiza manifestări de revelion.
Domnul preşedinte al Clubului Sportiv Municipal Moineşti ne invită la o
şedinţă, trebuie să rectifice bugetul clubului aşa cum s-a rectificat şi bugetul local.
Va fi actulizată şi lista membrilor Consiliului de administraţie, este prima şedinţă
din acest mandat, domnii consilieri mai vechi ştiu că toţi consilierii locali sunt
membri ai Consiliului de administraţie al Clubului sportiv.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan: Vin sărbătorile de iarnă oamenii vor
circula mai mult, cer montarea unui bec la poartă, poate găsim o posibilitate. Pe
Căliman o doamnă m-a oprit şi pe bună dreptate solicită montarea unui bec la poarta
ei. Prin Văsâieşti nu prea ard becurile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ieri am avut la mapă cererea acestei
doamne. Toate aceste lucruri vă rog să le comunicaţi la Secretariat sau direct şefilor
de compartimente, desigur mă puteţi suna şi pe mine. Secretara este obligată să
noteze toate aceste probleme. Primarul nu poate urmări singur tot ce se întâmplă în
oraş, cum nici dvs. cu toţii. Ca să aveţi control pentru că se mai întâmplă şi alt
aspect: îl sunaţi pe dl. Gherman, el lucrează undeva pe un stâlp şi uită, apoi dvs. mă
certaţi pe mine. Dacă sunaţi la Seretariat şi eu văd că a fost notată problema în caiet
şi nu s-a rezolvat, atunci pot lua măsuri.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În una din şedinţele trecute am solicitat
ca toţi şefii de birouri şi servicii să vină pentru a face cunoştinţă, pentru că nu-i ştim
şi nici dânşii nu ne cunosc pe toţi.
Domnul consilier Ilie Vasile: Iluminatul public de pe strada Avram Iancu.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Cu ceva timp în urmă (2-3 ani)
cetăţenii de acolo au solicitat schimbarea reţelei pentru cătensiunea nu era
corespunzătoare. S-au schimbat stâlpii, punctul de transformare, urmează să se
monteze alte lămpi, cele care s-au dat jos de pe strada Livezilor şi A.I. Cuza. Nu nea permis nici timpul şi nici instalaţia de pe maşină nu permite urcarea şi coborârea
pe timp nefavorabil. Acum am găsit o soluţie, a fost o echipată scara, de luni vom
acţiona.
Domnul consilier Ilie Vasile: O altă problemă este cea a tichetelor sociale
care s-au acordat pensionarilor, dar sunt beneficiari de ajutor social fără loc de
muncă şi solicită şi ei. Chiar azi am fost sunat de o persoană în această situaţie care
mi-a spus că părinţii lui beneficiază de aceste tichete şi el care nu are loc de muncă
nu primeşte. Să facem ceva şi pentru ei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu sunt prea multe? Colegul dvs. spunea
de ce să-i scutim de 40 lei datorie? Îi scutim la impozite, le dăm ajutor social şi le
mai dăm şi tichete de 100 lei?
Domnul consilier Ilie Vasile: Firmele care au câştigat lucrări în Moineşti, să
angajeze personal din Moineşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Astăzi s-a semnat contractul de pază pentru
Pacul Băi şi Centrul social - 14 oameni. Am transmis că vreau ca toţi să fie din
municipiul Moineşti.
Domnul consilier Ilie Vasile: Viitoarea şedinţă, dacă se poate, să fie după 15
ianuarie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va fi spre finalul lunii. Reţineţi regula pe
care noi încercăm să o respectăm: penultima joi din lună. Numai în situaţii
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excepţionale am schimbat data. În ianuarie preconizăm data de 24. În continuare vă
invităm la Adunarea generală a Clubului Sportiv Municipal Moineşti.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 13.12.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER MANOLACHE IONICĂ
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SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

